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ئــەو سیاســەتەی ئەردۆغــان – باخچەلــی بەڕێوەی دەبــەن تاوەکوو 
دێــت بــە سیاســەتەکەیان تورکیــا الواز و تەنــگاو دەکــەن و 
کێشــەکانی گەورەتــر دەکــەن، ئــەو سیاســەتە تەنهــا لــە ناوخــۆی 
تورکیــا تووشــی تەنــگاوی نەبــوە و ناڕەحەتیــی دروســت نەکــردوە، 
بەڵکــوو لــە دەرەوەی تورکیایــش چەندیــن تەنــگاوی و دژواریــی 
بــۆ تورکیــا دروســت کــردوە، دەســەاڵتی ئاکەپــە – مەهەپــە 
ــە هــۆی سیاســەتەکانی  ــەوە ب ــت، ئ ــت الواز دەبێ ــوو دەچێ تاوەک
خۆیانــەوە خۆیــان دروســتی دەکــەن، نــەک ئــەوەی بەرخۆدانێکــی 
زۆر بەهێــز لــە دژیــان هەیــە و ئــەو بەرخۆدانە ئــەوان الواز دەکات 

و کێشــەیان بــۆ دروســت دەکات. 

ئێستا ئەو دەسەاڵتە نەک تەنها لە دژی 
باکوور، گەلی کورد، پەکەکە و گەریال 
شــەڕ دەکات، بەڵکوو لە بەشــەکانی تر 
لە باشوور، لە خۆرهەاڵت و خۆرئاواش 
ڕۆژێــک  هەمــوو  ئێســتا  دەکات،  شــەڕ 
لــە خۆرئــاوا  لــە ســووریا و  هەڕەشــە 
دەکات، ئەگەر ئەمڕۆ تورکیا سیاســەت 
لە دژی سووریا و خۆرئاوا بەڕێوە دەبات 
ئەوە بە هۆی بەهێزبوونیانەوە نییە، بە 
هۆی ئەوەوەیە هەندێک لە دەوڵەتەکان 
هێزیان پێ دەدەن، چونکە بەرژەوەندیی 
دەوێــت،  ئــەوەی  دەوڵەتانــە  ئــەو 
بەرژەوەندیی ســەرمایەدارانی تورکیایش 
ئــەوەی دەوێــت، چونکــە بەرژەوەندیــی 
و  تورکیــا  ســەرمایەداری  هەندێــک 
پێوەندییــان  دەوڵەتــەکان  لــە  هەندێــک 
بــە یەکــەوە هەیــە، ئــەوان لــە پشــت 
دەســەاڵتی ئەردۆغــان – باخچەلییــەوە 
ڕاوەستاون، دەزانن لە ڕێگەی ئەوانەوە 
دەتوانــن بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان بــە 

دەســت بهێنــن و بیپارێــزن، لەبەر ئەوە 
لەوان باشتر کەسیان دەست ناکەوێت، 
ئەردۆغــان – باخچەلــی بە تــەواوی لە 
خزمەتی ئەواندان، ئەوانیش گەل فریو 
دەدەن و  دەڵێــن ›ئێمــە نەتەوەییــن، بــۆ 
هەمــوو شــتێک نەتەوەیــن و تورکیــا بۆ 
خۆمان بە بنەما دەزانین‹، درۆی گەورە 
گــەورە دەکــەن، بە یارمەتیــی دەواڵتانی 
بــە  دەرەوەی چوونــە ســەر دەســەاڵت، 
یارمەتیی سەرمایەدارانی تورکیا چوونە 
ســەر  دەســەاڵت و لە ژێر خزمەتکردن 
بــەوان ئــەو سیاســەتە بەڕێــوە دەبەن، 
ئەوە نەتەوەیی نییە، ئەوە خزمەت بە 
گەلــی تورکیــا و بــە مرۆڤایەتــی نــاکات، 
بــە هــۆی ئــەوەوە نییــە، کــە ئــەوان لە 
بەهێزییــەوە ئــەو هەڕەشــانە دەکــەن، 

بەڵکوو هێز لە پشتیانەوە هەیە.
لــە ســەرەتای گرژی ســووریاوە تاوەکوو 
ئێســتا ئەوانــە پشــتیوانییان لــێ دەکەن 
و هانیــان دەدەن، لەبــەر ئەوەیش تورکیا 

ســووریا  لــە  هەنگاوانــەی  و  کار  ئــەو 
گرتە بەر، لەبەر ئەوەیە ئێســتا ئەوان 
هەڕەشــە دەکــەن، تورکیــا و ئەمەریــکا 
ڕێککەوتــوون، ئەردۆغــان چیــی گوت؟ 
گوتــی ›ئێمــە هەنــگاوی یەکەممــان نــا، 
ئێمــە لــەو هەنــگاوەدا ئەنجاممــان بــە 
دەســت هێنا، ئێمە لەسەر ئەم هەنگاوە 
هەنــگاوی تــر دەنێین‹، بــەاڵم دوای ئەوە 
دێت چێ دەڵێت؟ دەڵێت ›لە چوارچێوەی 
داوای ئێمەدایــە، ئێمــە دەچینە خۆرئاوا 
و باکــووری ســووریا، ئێمە بەرنامەکەی 
خۆمان جێبەجێ دەکەین و ئەوە قبووڵ 
ناکەیــن، ئەگەر ئــەوە ڕوو نەدات ئێمە 
بــە  ئەوانــەی  دەدەیــن‹،  ئەنجــام  ئەمــە 
ڕوونی گوت،  یانی دەڵێت، من باکووری 
سووریا و خۆرئاوا بە تەواوی دەخەمە 
ژێــر دەســتی خــۆم، ئێــوە ئــەوە قەبــووڵ 
بکــەن، لە بەرانبــەر ئەورووپادا دەڵێت 
›ئەگــەر ئێوە قەبووڵی نەکەن، من ڕێگا 
بــەو  و  دەکەمــەوە‹  کۆچبــەرەکان  بــۆ 
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شــێوەیە شــانتاژ و هەڕەشــە دەکات، بە 
ئەمەریکا دەڵێــت ›ئەگەر ئێوە قەبووڵی 
نەکــەن، من تێی دەکــەوم‹، لەبەر ئەوە 
هەر هێزی خۆی لە ســەر ســنوور زیاتر 
هەنــگاوی  لــە  بۆچــی؟ چونکــە  دەکات، 
یەکەمدا ڕەوایبوونێکی بە دەســت هێنا، 
دەیەوێــت لــەو چوارچێوەیەدا هەنگاوی 
ســووریا  باکــووری  یانــی  بنێــت،  تــر 
پێویســتە  بــکات،  داگیــر  تــەواوی  بــە 

گەلەکەمــان و هەمــوو گەالنی ســووریا 
بە باشی ئەو ڕاستییە ببینن، بە سازش 
و باجــدان ناتوانــن ڕێ لە تورکیا بگرن، 
لــە  بــە بەرخــۆدان دەتوانــن ڕێ  تەنهــا 
تورکیا بگرن و دەیشتوانن بەرخۆدانێکی 
بەهێــز بکــەن، چونکــە ڕەوایبوونێکیان 
بــە دەســت هێنــاوە، لــە دژی داعــش تــێ 
کۆشــاون و لــە الی مرۆڤایەتــی ڕێزێکی 
گەورەیــان بــە دەســت هێنــاوە، لــە دڵــی 

دەســت  بــە  ڕەوایەتییــان  مرۆڤایەتیــدا 
هێناوە.

بەرخۆدانێــک  بزووتنەوەیــەک،  کاتێــک 
دژی  لــە  ناتوانێــت  کــەس  بێــت  ڕەوا 
خۆرئــاوا،  گەلــی  ئێســتا  بوەســتێتەوە، 
گەلــی باکــووری ســووریا هەموویــان جا 
چ عــەرەب، کــورد، ئەرمــەن، ســووریان 
و چەرکــەس بــە تێکۆشــانی خۆیــان، بە 
ڕەنجــی خۆیــان، تێکۆشــین، شــەهید و 

تێکچونی ڕەوشی ڕۆژئاوا بەهۆی پەالمارەکانی سوپای تورکیاوە
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بەرخۆدانــی خۆیان کــردە هێزێکی ڕەوا، 
لەبــەر ئــەوە کــەس ناتوانێــت ڕێــی لەو 
هێزە و ڕێ لەو گەالنە بگرێت، دەتوانن 
لــە دژی تورکیــا بەرخۆدانێکــی گــەورە 
ئەنجام بدەن، پێویســتە خۆیان بۆ ئەوە 
ئامــادە بکــەن، ئــەوەی ئــەوان بپارێزێت 
دیموکراســییەکەیان،  ئــەوەی  ئەوەیــە، 
برایەتیان بپارێزت ئەوەیە، ئیدی هیچی 
تر ناتوانێت بیانپارێزێت، چونکە تورکیا 
هەنگاوێکــی هەڵگرتــوە و دەیەوێــت لــە 
چوارچێــوەی ئــەو هەنــگاوەدا هەنــگاوی 
تریــش بنێــت، ئــەوە بــۆ خــۆی بــە هــەق 
دەزانێــت و دەڵێــت ›مافــی منــە، من ئەو 
ناوچانــە دەخەمــە ژێــر دەســتی خــۆم‹، 

بــۆ خــۆی دای  ئــەو ئامانجــەی  چونکــە 
میللــی  میســاقی  ســنوورەکانی  نــاوە، 
)پەیمانــی نەتەوەیی(یــە، یانی دەیەوێت 
کەرکــووک،  تاوەکــوو  عەفریــن  لــە 
عوســمانی  دەســتی  ژێــر  کوردســتانی 
جارێکــی تــر بخاتەوە ژێر دەســتی خۆی، 
ئەردۆغــان ئەوەی نەک جارێک، بەڵکوو 
زۆر جــار بــە ڕوونی باس کردوە، کاتێک 
کارمــان  هیــچ  ›ئێمــە  گوتــی  جەهەپــە 
لــەو ناوچانــەدا نییــە‹ ئەردۆغــان گوتی 
›ئێــوە لــە لــۆزان تــێ ناگــەن، یانــی ئێمە 
لــە لــۆزان ئەوانەمــان لــە دەســتدا، ئەو 
ناوچانە ناوچەی ئێمەن، واڵتی ئێمەیە، 
دەبێــت ئێمــە جارێکــی تر ئــەو ناوچانە 

وەربگرینــەوە‹، ئەوانــە قســەکانی ئــەو 
بــوون، ئــەوەی ئەمــڕۆ ئەنجامــی دەدات 
ئەوەیە، لەبەر ئەوە هەم گەلی کورد و 
هەم گەالنی باکووری سووریا دەبێت لە 
دژی چوونی تورکیا خۆیان ئامادە بکەن، 
دەبێــت بەرخۆدانێکــی مێژوویی ئەنجام 
بــدەن، ئەگەر بیانەوێت دەتوانن تورکیا 

بخەنە ناو بیرێکی قووڵ.

- هەڤاڵ جومعە ناسراو بە )جەمیل بایک( 
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- له 30ی حوزەیرانی 2013 لە كۆنگرهى نۆیەم به هاوبهشى بوەته هاوسەرۆکی کۆماجڤاکێن کوردستان )کەجەکە(.
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مــوراد قەرەیــالن فەرمانــدەی بڕیارگــەی ناوەنــدی پاراســتنی گــەل 
ڕای گەیانــد، پێویســتە هەمــوو کەســێک لە دژی ئــەم داگیرکەرییە 
نامــەردەی فاشــزیمی ئاکەپە-مەهەپــە بوەســتێتەوە، بەرخۆدانــی 
ــەرکەوتن  ــوو س ــی داهات ــەن. ڕۆژان ــراوان بک ــەورە و ف ــرۆز گ پی
بەشــی گــەالن دەبێــت. دەوڵەتــی تورکــی فاشیســت تێــک دەچێــت. 

بەرخۆدانــی جەنگــی خۆرئــاوا ســەر دەکەوێــت.

لــە  ئێمــە  بــەوەدا،  ئامــاژەی  قەرەیــالن 
دایــن.  مێژوویــی  زۆر  ســەردەمێکی 
دەوڵەتــی تورکی داگیرکەر لە بەرچاوی 
هەموو جیهان لە باکوور و خۆرهەاڵتی 
سووریا سیاسەتی قڕکردن بە شێوەیەکی 
دڕندانــە بەڕێــوە دەبــات. شــەڕێکی بــێ 
هاوســەنگی و بــێ پێوانە بەڕێوە دەبات. 
لــە الیــەک گەالنــی باکــوور و خۆرئاوای 
ســووریا هەن کە بۆ شــەرەف، هەبوون 
و ئازادیــی خۆیــان بەرخــۆدان دەکەن و 
لە الیەکی دیکە دەوڵەتێکی دڕندە هەیە 
پێشــکەوتووی  تەکنیکــی  خاوەنــی  کــە 
ســەردەمە. شــەڕێکی بەم شــێوەیەی بێ 

دادپەروەری هەیە.
قەرەیالن ڕایشــی گەیاند، سوپای تورکی 
داگیرکەر لەگەڵ چەتەکانی ئەلنوســرە 
ئەلقاعیــدەن  بەرمــاوەی  کــە  داعــش  و 
هێرش دەکاتە سەر باکوور و خۆرئاوای 
بــۆ  هێرشــە  »ئــەم  گوتــی،  و  ســووریا 
ڕزگارکردنی داعشە. لەم چوارچێوەیەدا 
لــە دژی هەمــوو مرۆڤایەتییە. هەندێک 

الیەن ناڕەزایی لە بەرامبەر هێرشەکان 
ناڕەزایییــە  هــەر  بــەاڵم  نیشــان دەدەن، 
و قســەیە. بــەاڵم لــە بەرچــاوی هەموو 
جیهــان هێرشــێکی بــێ پێوانــە ئەنجــام 
دەدرێت. ئەو شــەڕەی ئێســتا لە باکوور 
و خۆرهەاڵتــی ســووریا بەڕێوە دەجێت، 
بــە تەنها لــە دژی بەرخۆدێرەکان نییە. 
کــرد،  بۆمبــاران  نەخۆشــخانەکانیان 
شــوێنی نیشــتەجێبوون و عەمباری ئاو 
و فڕنــی نــان، هەمــووی بوەتــە ئامانــج. 
هەروەها دەورووبــەری ئەو زیندانانەی 
کە داعشی تێدایە بۆردوومان دەکرێت. 
بەم شــێوەیە دەیانەوێت دیلەکانی داعش 

بڕفێنن.
قەرەیــالن ئەوەی خســتە ڕوو، دەوڵەتی 
تــورک لــە پێــش چــاوی هەمــوو جیهــان 
تــاوان دەکات و گوتــی، »تاوانی دڕندەیی 
هاوپەیمانــان  هێزەکانــی  بەرچــاوی  لــە 
دەکرێت و ئەوانیش تەنها سەیری دەکەن. 
ڕاگەیەنراوەکانیانــدا  لــە  هاوپەیمانــان 
دەڵێــن، لــە دژی داگیرکەریــن، ›ئەگــەر 

هاوپەیمانــان لــە دژی داگیرکەریــن، بــا 
ناوچــەی دژەفڕیــن ڕاگەیەنــن. دەتوانــن 
ئــەوە بکــەن. لەبــەر ئــەوەی ناوچەکــە 
لــە کۆنتڕۆڵــی ئەواندایــە. ئەگــەر ئــەو 
و  دەگۆڕێــت  هاوســەنگی  بکــەن،  کارە 
دەوڵەتــی تورک ناتوانێت بە شــێوەیەکی 
دڕندانــە هێــرش بکات. ئەگــەر نەیکەن 
واتــە ســەمیمی نیــن. ئەمــە ڕاســتیەکی 
ئاشــکرایە. لــە پشــت پــەردەی هێرشــی 
ســەر  لــە  هەیــە.  ئــەوە  داگیرکــەری 
بناغەی بەرژەوەندییەکانە. بەو هۆیەوە 
ئەمــە وەک پیالنگێڕییەکــە. زلهێــزەکان 
داگیرکەریــان لــە بەرژەوەندیی خۆیاندا 
بینــی و ڕێگەیــان بــە دڕندەییــی ئاکەپە 

– مەهەپە دا.
جــارە  »یەکــەم  گوتیشــی،  قەرەیــالن 
دۆزی  لــە  خاوەنــداری  ڕادەیــە  بــەم 
کــورد  گەلــی  بەرخۆدانــی  و  ئــازادی 
دەکرێــت.  لــێ  پشــتیوانیی  و  دەکرێــت 
پیالنیــان  هێــز  هەندێــک  چەنــدە  هــەر 
گێــڕا و نامەردیــان کــرد، بــەاڵم گەالنــی 
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لــە دژی  جیهــان، ویژدانــی ڕای گشــتی 
ئــەو داگیرکەرییــە هەســتانە ســەر پــێ 
و ناڕەزاییــان دەربــڕی. لــە ئەمریــکا تــا 
هیندســتان لە دژی داگیرکەری ناڕەزایی 
هیــە. ئەمەش بە ڕاســتی پشــتگیریەکی 
بــۆ  گەورەیــە  دەرفەتێکــی  و  بەهێــزە 
تێکۆشانی ئازادی کوردستان. شەرڤانانی 
قەسەدە و گەلەکەمان بەم پشتگیرییە 
گەورەیــە داگیرکــەری و وەحشــیگەری 

تێک دەشکێنن. دەرفەتی ئەوە هەیە.
لــە الیــەک دەوڵەتــی تورکــی داگیرکــەر 
و فاشیســتی قڕکــەر دڕندەیــی لــە دژی 

گەلەکەمــان لــە باکــوور و خۆرهەاڵتــی 
ســووریا بەرێوە دەبەن و بە شێوەیەکی 
بــێ پێوانەیــی هێرش دەکەن و شــەڕڤان 
دەکــەن،  شــەهید  گەلەکەمــان  و 
فیداکارییەکــی گــەورە دەکرێــت و باری 
بــەاڵم  دەکــەن.  قــورس  گەلەکەمــان 
دوژمــن لــە ناو خۆیدا تووشــی کیشــەی 
گورە بوەتەوە. لە ناو قەیران دایە و بە 
تەنهایــە. ئێمە بڕوامان وایە تێکۆشــانی 
ئازادیــی کوردســتان ســەردەکەوێت. لە 
بەرخۆدانــی جەنگــی خۆرئــاوا دا فاشــیم 
تێــک دەشــکێت و گەلی کــورد و گەالنی 

هەرێمەکە سەر دەکەون.
قەرەیــالن ئامــاژەی بــە دۆخــی درۆییــن 
گوتــی،  و  ئاکەپــەدا  دووڕوویەتــی  و 
»ئەوانەی لە نسێبین گوتیان »پێویستە 
بــەرد لــە ســەر بــەرد نەمێنێت و ســەر 
لــە ســەر الشــە جیابکرێتــەوە« هەمــان 
ئەوانــەن کــە ئەمــڕۆ نســێبین تۆپباران 
تــۆپ  بــە  »قەســەدە  دەڵێــن،  دەکــەن. 
کانــی خــەزاالن و  نســێبین،  هــاوەن  و 
پرسووســی بۆمبەبــاران کــردوە. بــەاڵم 
ڕاگەیەنراویــان  قەســەدە  بەرپرســانی 
ئــەو  گەیانــد  ڕایــان  و  کــردەوە  بــاو 
بانگەشــانە درۆن و ئــەوان تۆپبارانیــان 
نەکــردوە. گەلەکەمــان لــە نســێبین بە 
شــێوەیەکی بوێــر جوواڵیــەوە و ڕاســتی 
ڕووداوەکەی ئاشکرا کرد. لە میدیاکاندا 
کــە  باوکرانــەوە  دیمــەن  هەندێــک 
نیشــانەی ئەوەیــە، تــۆپ و هاوەنەکانــی 
تورکییــان. واتە تورکیا هاوەنی گرتوەتە 
بۆردومــان  دەڤەرانــە  ئــەو  و  نســێبین 
دەکات. گەلی نسێبینی واڵتپارێز و هێژا 

ئەوەیــان ئاشــکرا کــرد. هەمان شــت لە 
پرسووسیش هەبوو، دەوڵەت خۆی تۆپ 

و هاوەنی گرتە ئەو ناوچەیە.
تــۆپ و هــاوەن  بــە ئەنقەســت  بۆچــی 
دەگرنــە نســێبین و پرســووس؟ بــە هۆی 
ئــەوەی گەلی ئــەو ناوچەیە واڵتپارێزن 
و واڵتپارێزییــان بەهێــزە. بــەو هێرشــە 
نیشــانە  دوو  جارێــک  بــە  دەیانەوێــت 
کوشــتنی  بــە  یەکەمیــان:  بپێکــن. 
گەلەکەمــان لــە نســێبین و پرســووس 
گەلەکەمــان  لــە  گورزێــک  دەیانەوێــت 
یەکــەوە  لــە  پارتــی  و  گــەل  بــدەن، 
داببرێنن و مۆڕالیان بشــکێنن. دوەمین: 
بــە جیهــان بڵێــن، ســەیرکەن قەســەدە 
ئێمــەش  دەکوژێــت،  مەدەنــی  خەڵکــی 
ئۆپەراســیۆن  قەســەدە  دژی  لــە  بۆیــە 
دەکەیەن. فاشــیزمی ئاکەپە – مەهەپە 
بــۆ ئــەوەی پالنەکانیــان جێبەجێ بکەن 
ژن و مندااڵنی نســێبین و پرسووســیان 
تۆپباران کرد و خەڵکی ئێمەیان شەهید 
ئەوەنــدە  و  نامــەردن  ئەوەنــدە  کــرد. 
گەلەکەمــان  پێویســتە  دووڕوون. 
بزانێت، بە دەســتی فاشیستەکانی تورک 
هاواڵتییەکانمان لە پرســوود و نســێبین 

شەهید بوون.
قەرەیالن ڕاشــی گەیاند، گەلی خۆرئاوا 
و  گەورەدایــە  بەرخۆدانێکــی  نــاو  لــە 
گوتــی، »بێ گۆمان شــتێکی ئاســان نییە 
بەرخــۆدان لــە ئاســتێکی بەم شــێوەیەدا 
بکرێــت. ئــەم بەرخۆدانــە لــە دڵەوەیــە 
ئــەوەی  وەک  دەکــەن.  پــێ  هەســتی  و 
هەمــوو  ئێمــە  گوتــم،  ئێســتا  لــە  بــەر 
خۆماندایــن.  خەڵکــی  لەگــەڵ  کاتێــک 

“

بە کوشتنی 
گەلەکەمان لە نسێبین 
و پرسووس دەیانەوێت 
گورزێک لە گەلەکەمان 

بدەن، گەل و پارتی 
لە یەکەوە داببرێنن و 

مۆڕالیان بشکێنن
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هەمــوو بەرخۆدانێک زەحمەتی و باجی 
دەوێــت. گەلەکەمــان لــە قۆناغێکی بەم 
شێوەیەدا بەرخۆدان دەکات. چوار ڕۆژە 
دەکرێــت.  گــەورە  زۆر  بەرخۆدانێکــی 
دەنووســرێتەوە.  دیــرۆک  دەڤــەرە  لــەو 
بە تایبەتی لە ســەرێکانی و گرێ ســپی 
و لــە هەمــوو هێڵــی ســنووری مێــژوو 
ســەرلەنوێ دەنووسرێتەوە. بەرخۆدانی 
شــەرڤانانی قەسەدە، یەپەگە و یەپەژە 
و گەلەکەمان بەرخۆدانێکی مێژوویییە 
و هێژایــە. بــەم بۆنەیــەوە ســاو و ڕێز 
بــۆ هەمــوو شــەرڤانان دەنێرین و هیوای 
ســەرکەوتنیان بۆ دەخوازین. بەڕێزەوە 
دەکەینــەوە.  شــەهیدەکانمان  یــادی 
بیستمان هەڤرین خەلەف هاوسەرۆکی 
پارتــی داهاتــووی ســووریا لــە ئەنجامــی 
بــوە.  شــەهید  نامەردانــەدا  هێرشــێکی 
پیــرۆز  بەرخۆدانــی  شــەهیدانی  ئێمــە 

و  دەبینیــن  خۆمــان  شــەهیدی  وەک 
بەڕێــزەوە یادیان دەکەینــەوە و تۆڵەیان 

دەکەینەوە.«
هیــچ  ڕوو،  خســتە  ئــەوەی  قەڕەیــان 
خۆرهەاڵتــی  و  باکــوور  پێوەندییەکــی 
سووریا بە تورکیا و باکووری کوردستان 
ئــەم  نییــە و گوتــی، »هەندێــک کــەس 
پەکەکــەوە  بــە  شــەڕە  و  سیســتم 
دەبەســتێتەوە. بەاڵم هیــچ پێوەندییەکی 
بــە پەکەکــەوە نییــە. ڕاســتە پێوەندیی 
تــری  پارچەکانــی  بــە  پەکەکــە 
کوردســتانەوە هەیە، بەاڵم ئەوەی باسی 
دەکرێــت واڵتێکــی 5 ملیــۆن کەســییە. 
خــۆی  بەڕێوەبەرایەتییەکــی خۆســەری 
هەیــە. بەڕێوەبەرایەتییەکــە لــە کورد، 
عــەرەب، ســووریانی و ئاشــووری پێــک 
دێــت. ئــەو هێرشــە هێرشــی قڕکردنــی 
لــەو  تــورک  دەوڵەتــی  ئــەو گەالنەیــە. 

شــەڕ  ڕێکخســتنێک  دژی  لــە  دەڤــەرە 
نــاکات. یەکســەر هێــرش دەکاتــە ســەر 
سیســتم و بەڕێوەبەرایەتیــی خۆســەر. 
بزانێــت،  کەســێک  هەمــوو  پێویســتە 
ئــەوەی دەوڵەتی تــورک دەیەوێت بیکات 
قبووڵنەکردنی شــێوەی ژیانی کوردانە و 
دەیەوێــت لــە ناوی ببات. کاتێک بە تۆپ 
و فڕۆکــە هێــرش دەکاتــە ســەر باکــوور 
و خۆرهەاڵتــی ســووریا ناڵێــت لــە کــێ 
دەکەوێت، لە عەرەب، ئاشــووری کورد. 
ئەم ڕژێمە فاشیســتە دوژمنی باکوور و 
خۆرهەاڵتی ســووریایە، دوژمنی گەالنی 
ئــەو دەڤەرەیــە و هێــرش دەکاتــە ســەر 
هەموویان. بەاڵم سەرکەوتن بۆ گەالنی 
بەرخۆدێرە و لەو چوارچێوەیەدا ســاو 
بــۆ گەلەکەمــان لــە خۆرئــاوا و باکــوور 
و  دەنێریــن  ســووریا  خۆرهەاڵتــی  و 

سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین.

-جەمال ناسراو بە )موراد قەرەیالن(.

-لەدایکبووى باکوورى کوردستانە.

)ARGK (ئەندامى دەستەى دامەزرێنەرى ئەرتەشى ڕزگاریى گەلى کوردستان -

-هاوسەرۆکى کۆما جڤاکێن کوردستان، ) کەجەکە( بوە.

- قەرەیالن فەرماندەی بڕیارگەی ناوەندی پاراستنی گەل )NPG(یە.

- ئەندامى کۆنسەى سەرۆکایەتیى کۆما جڤاکێن کوردستان )کەجەکە(.

موراد قەرەیالن
پرۆفایل



دەوڵەتی تورک، کێ دەکوژێت؟ 
کورد دەکوژێت

دوران کاڵکان* 

ئەندامی کۆنسەی سەرۆکاییەتی کۆما 
جڤاکێن کوردستان )کەجەکە(
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کاڵــکان: چــۆن هیتلــەر لە ســەدەی )20( دا دوژمنایەتیی بەهاکانی 
ئەورووپــای کــرد، لــە ســەدەی )21(دا فاشــیزمی ئاکەپە/مەهەپــە 

بــە هەمــان شــێوە دوژمنایەتیــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت دەکــەن

کۆمیتــەی  ئەندامــی  کاڵــکان  دوران 
بەڕێوەبەریــی پەکەکــە، باســی لە یاریی 
هێــزە نێودەوڵەتییەکان لــە دژی باکوور 

و خۆرهەاڵتی سووریا کرد.
ســەرەتادا  لــە  گەیانــد،  ڕای  کاڵــکان 
ئەمریکا و دواتر ڕووسیا لەگەڵ تورکیا 
)13( ئەردۆغــان  دواتــر  ڕێککەوتــن،  
ی تشــرینی دوەم جارێکــی تــر دەچێتــە 
ڕێککەوتنــی  ناوەڕۆکــی  لــە  ئەمریــکا. 
هەیــە؟  چــی  دا  ڕووســیا  و  ئەمریــکا 
پەســەندکردنی داگیرکردنی ســەرێکانی 
و گرێ سپی هەیە.... بڕیاری دەرکردنی 
هێــزی پاراســتنی کــورد لــە کوردســتان 
هەیــە... ئــەوە چ واتایــەک دەگەیەنێت؟ 
هێرشی داگیرکەری و قڕکردنی دەوڵەتی 
تــورک پەســەند دەکرێــت. ڕێککەوتنــی 
ســوچیش هەمــان شــت بــوو، جیاوازیــی 
نێــوان  پەیمانــی  نییــە.  لەنێوانیانــدا 
تورکیا و ڕووســیاش هەمان شــێوە بوو. 
داگیرکــەری دەوڵەتــی تورکیــان قەبووڵ 
ڕادەســتی  مــن  گوتــی،  ئەمریــکا  کــرد. 
تورکیــای دەکــەم. کاریگەریــی ڕووســیا 

زیاتــر دەبێــت، دەگوترێــت کاریگەرگــی 
دەبێــت.  زیاتــر  ســووریاش  حکوومەتــی 
بــەدواوە حکوومەتــی ســووریا  لەمــەو 
چارەنووســی  بــەاڵم  دەکات،  پێشــڕەوی 

ئیدارەی ئەسەد نادیارە.
شــێوەیەیە:  بــەم  پرســەکە  بــەاڵم 
تــورک قەبــووڵ  داگیرکەریــی دەوڵەتــی 
دەکرێــت، داگیرکــەری لــە هەرێمەکانی 
عەفــرن  ئیدلــب،  بــاب،  جەرابلــوس، 
قەبــووڵ کــرا. ئێســتایش لــە گــرێ ســپی 
بــۆ  دەکرێــت.  قەبــووڵ  ســەرێکانی  و 
بەشــێک لــە کوردســتان دەڵێــن، ئێمە لە 
دەگەیــن.  تــێ  تورکیــا  نیگەرانییەکانــی 
کــێ  دژی  لــە  تــورک  دەوڵەتــی  باشــە 
ئاساییشــی خــۆی دەپارێزێــت؟ ئەمــە بــە 
واتــای ئــەوە دێت، دەوڵەتی تورک لە ناو 
شەڕدایە، ئێوەیش لەناو شەڕ دان، ئێمە 
بەشــدارییمان کردوە، ئێوەش پەسەندی 
دەکــەن. ئــەو هێزەی کە لە دژی شــەڕە 
،دیــارە، جیهــان هەمــووی خاوەنداری لە 
شــەڕی کوردســتان دەکات. ئەگــەر ئێوە 
داگیرکەریــی دەوڵەتــی تــورک پەســەند 

دەکەن، ئەو کاتە ئەمریکا سەربازەکانی 
ناردبــوو بــۆ ئەو دەڤــەرە، بۆچی داگیری 
نەکــرد. ڕووســیا ســوپاکەی ناردبــوو بۆ 
ئــەوێ، بۆچی داگیری نەکــرد. داگیریان 
داگیــر  تورکــی  دەوڵەتــی  بــە  نەکــرد، 
دەکــەن. چــی بە ســەر تورکیــا دەهێنن؟ 
دەوڵەتــی تورکیــا بــە کار دەهێنــن، وەک 
ئەلقاعیــدە، وەک داعــش. نازانــرێ دواتــر 

چۆن بە کاری دەهێنن.
بکرێــت:  دیــاری  ئــەوە  پێویســتە 
داگیرکــەری دەوڵەتی تورک ئەنجامێکە. 
خاکی سووریا و یەکپارچەبوونی خاکی 
ئەمەیــش  کــردوە.  پێشــێل  ســووریای 
و  ئەمریــکا  ڕێککەوتنــی  ئەنجامێکــە: 
تورکیــا، ڕێککەوتنی ڕووســیا و تورکیا. 
ئەنجامێکــە: کۆمەڵکــوژی ئەنجام درا... 
چەکــی کیمیایــی بــە کار هێنرا. لە گرێ 
ســپی و ســەرێکانی بــە ســەدان کــەس 
شــەهید کــران. گازی کیمیایــی بــە کار 
هێنــرا... هێرشــی دڕندانــە ئەنجــام درا، 
بــەاڵم هەمووی ئەنجامێکــە. بۆچی بەم 
شــێوەیە بوو؟ لە باکــوور و خۆرهەاڵتی 
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ســووریا بەڕێوەبەرایەتییەکــی خۆســەر 
یەپــەژە  و  یەپەگــە  قەســەدە،  هەیــە، 
هەیــە. ئەگــەر ڕێککەوتنەکان قەبووڵ 
بکرێــت، واتە هــۆکار ئەوانەن. بیانووی 
دەوڵەتی تورک، بەڕێوەبەریی خۆسەریی 
لــە  کــوردان  هەبوونــی  دیموکراتیکــە، 
باکوور و ڕۆژهەاڵتی سووریایە. ئەگەر 
ڕێککەوتن پەســەند بکرێــت، ئەو کاتە 

بیانووکەی تورکیا قەبووڵ دەکرێت.
ئەورووپا دەڵێت داگیرکەرییە، ئەمریکا 
دەڵێــت شــەڕی )200( ســاڵەیە. ئەگــەر 
وابێت، پێویستە هۆکارەکەی باش ڕوون 
بکرێتــەوە. ئایــا ئێــوە بیانــووی دەوڵەتــی 

بیانــووی  دەکــەن،  پەســەند  تــورک 
ئەردۆغان/باخچەلــی قەبــووڵ دەکــەن. 
یان هۆکارێکی جیاوازی هەیە؟ دەوڵەتی 
دەکات،  هێــرش  دەکات،  داگیــری  تــورک 
دەکوژێــت...  کــێ  دەکات.  کۆمەڵکــوژی 
کــورد دەکوژێت. بۆچی خاکی ســووریای 
الیەنگــری  مــن  دەڵێــت،  و  کــرد  داگیــر 
بــەو  ســووریام.  خاکــی  یەکپارچەییــی 
شــێوەیە پێویستە هۆکارەکەی بزانرێت. 
بــە  کــوردە.  هەبوونــی  هۆکارەکــەی 
»تیــرۆر«  دەڵێــت  ئاشــکرا  شــێوەیەکی 
دێــن.   واتــە  هەمــان  بــە  کوردیــش  و 
دەگوترێت کێشــە کێشەی یەکپارچەیی 
خاکــی ســووریایە، دەســەاڵتی سیاســیی 
ســەرەکیی  کێشــەی  بــەاڵم  ســووریایە، 

دەوڵەتی تورک خۆیەتی.
کێشــەکە فاشــیزمی ئاکەپە/مەهەپەیە. 
کۆمەڵکــوژی  دەکات،  داگیــر  ئــەوەی 
دەکات، هێــرش دەکات. دەوڵەتــی تورکە. 
کێشەکە خۆیەتی. بۆچی هێرش دەکات، 
کــورد.  دوژمنایەتیکردنــی  هــۆی  بــە 
پێویســتە ئــەوە بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا 
ئەرمــەن،  کــورد،  دوژمنــی  بگوترێــت. 
و  ژن  ڕۆم،  ســووریانی،  ئاشــووری، 
هەمــوو گەالنــە. ئــەوەی بەرانبەرمــان 
وەســتاوەتەوە، هیتلەرێکی نوێیە. چۆن 
هیتلەر لە سەدەی )20( دا دوژمنایەتیی 
بەهاکانــی ئەورووپــای کرد، لە ســەدەی 
بــە  ئاکەپە/مەهەپــە  فاشــیزمی  )21(دا 
هەمان شــێوە دوژمنایەتیــی خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاست دەکەن. پێویستە ڕاستییەکە 

ببینرێت.
کاڵــکان ڕاشــیگەیاند، لە بناغەی هەموو 
عەقلیەتــی  و  سیاســەت  شــتێکیاندا 
لەناوبردنــی گەلــی کــورد هەیــە و وتی، 

دیکتاتــۆری  ئێســتادا  »لەســەردەمی 
فاشیســتی ئەردۆغــان و باخچەلــی بــە 
ئاشــکرا ئــەو سیاســەتە بەڕێوەدەبــەن. 
بە ســەر هەموو کەســێکدا دەیســەپێنن 
و دەڵێــن، پێویســتە ئێــوە لە ســەر هێڵی 

ئێمە بجووڵێنەوە.«
کێشــەی  کێشــەکە  دەڵێــت،  تڕەمــپ 
)200( سەدســاڵە. داوی ل شــەڕ نایــێ، 
بــەو هۆیــەوە نابێــت ئێمە دەســتوەردان 
 )19( ســەدەی  مەبەســتەکەی  بکەیــن. 
و )20(ـــە. کیشــەی نەتەوەیەکــە. تــۆ 
هێزێکــی  دەوڵــەت.  ئەڵێــی  خــۆت  بــە 
سیســتمێکی  مــن  جیهانــی.  ســوپەری 
نــوێ لــە جیهانــدا دروســت دەکــەم. ئایا، 
سیســتمی نوێی جیهان بەم شــێوەیەیە؟ 
سیاســەتی جیهانی بەم شــێوەیە دەبێت. 
دەڵێــی دەســتوەردان ناکــەم. بــەاڵم ئــەو 
شــتەی تــۆ گوێی پــێ نادەی، پێشــێلکردن 
تــر  وەک  بــەاڵم  کوردانــە.  قڕکردنــی  و 
دەڵێــی، بیرەکانی نەوت دەپارێزم. ئێســتا 
لــە ئەمریکا وتووێژ دەکرێت. دەمەوێت 
شــتێکتان لە یاد بێنمەوە. بەر لە ســەد 
هەبــوون.  ویڵســۆن  بنەماکانــی  ســاڵ 
بنەماکانــی ســەرۆکی ئەمریــکا وۆدرۆو 
ویڵســۆن بــوون. باســی مافــی ئــازادی و 
ژیانــی ئــازادی و خۆبەرێوەبــەری دەکرد. 
لــە جێگــەی  تڕەمــپ دوای ســەد ســاڵ 
بنەماکانی ویڵسۆن دەست بە بازرگانیی 
نــەوت دەکات. ئەگەر لە ناو کۆمەڵگای 
ئەمریــکا وتووێژێکی بەم جۆرە بکرێت، 
بنەماکانــی  چوارچێــوەی  لــە  پێویســتە 

ویڵسۆندا بێت.
ســاڵ  ســەد  »پێــش  گوتیشــی،  کاڵــکان 
لــە  ســۆڤیەت  ئۆکتۆبــەری  شۆڕشــی 
هەڵگیرســا.  بنەمایــە  ئــەو  ســەر 

“

ئەورووپا دەڵێت 
داگیرکەرییە، ئەمریکا 

دەڵێت شەڕی )200( 
ساڵەیە. ئەگەر وابێت، 
پێویستە هۆکارەکەی 
باش ڕوون بکرێتەوە. 

ئایا ئێوە بیانووی 
دەوڵەتی تورک پەسەند 

دەکەن، بیانووی 
ئەردۆغان/باخچەلی 

قەبووڵ دەکەن 
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چــارەی  مافــی  دیاریکردنــی  بنەماکانــی 
خۆنووســینی نەتــەوەکان و بنەماکانــی 
ســۆڤیەتی  کۆمــاری  خۆبەڕێوەبەریــی 
دامەزرانــد. زۆر نەتــەوە پێــش کەوتــن. 
ڕووســیا لە ســەر ئەو بەهایانە بوو بە 
دەوڵــەت. ئایا ڕێکەوتنەکەیان لە ســەر 
بناغەی ٢٢ی ئۆکتۆبەرە؟ پوتین ئەندامی 
پێشــووی )KGB( بــوو. کادرێکە کە لە 
الیەن سۆڤیەتەوە پەروەردە کراوە. ئایا 
دیاریکردنــی مافــی چــارەی خۆنووســینی 
نەتەوەکان و بنەماکانی خۆبەڕێوەبەری 
لە کەوێیە؟ بە شێوەیەکی ئاشکرا کورد 

دەکوژرێن.
کالــکان ئامــاژەی بــە کۆمەڵکــوژی ســەر 
کــوردان دا و گوتــی، »کــەس ناتوانێــت 
لــە جیهاندا بڵێــت کریارەکانی بەرانبەر 
گەلی کورد پێوەندیی بە منەوە نییە. چ 

لــە کــورد بکرێــت واتە لە تــۆ دەکرێت. 
ئەگــەر مافــی ئازادیــی کەســێک پێشــێل 
بکرێت واتە ئازادیی تۆش زەوت دەکرێت. 
کۆمەڵکــوژ  کــورد  کــە  دۆخێکــدا  لــە 
ئەمریــکا،  ڕووس،  فەڕەنســا،  دەکرێــت، 
عــەرەب و تورک ناتوانــن ئازاد بژین. لە 
ناو فشــاری و داگیرکەرییەکی قوڕس دا 
دەبــن. لە کوردســتان قڕکــردن هەبێت، 
دیموکراســی  ئاســیا  و  ئەورووپــا  لــە 
نابێت. با کەس خۆی هەڵنەخەڵەتێنێت. 
دۆخەکــە لــە بەرچــاوە، پرســی هەموو 

کەسێک دیموکراسی و ئازادییە.
کاڵکان ئاماژەی بە تێکۆشانی دیموکراسی 
و ئازادیی باکوور و خۆرهەاڵتی سووریا 
کرد و ڕای گەیاند، لە ناو )10( و )15( 
ســاڵی ڕابردوودا کاری سەرکەوتوو کرا 
و ژمارەیەک دیکتاتۆر لە ناو بران. جگە 

لــە دیموکراســی هیچــی تریــان ناوێــت. 
ئێمــە دەزانیــن زیاتر خۆیان زانا دەکەن. 
دەبنــەوە.  بــاو  جیهــان  هەمــوو  لــە 
پێویستە هەموو کەسێک ئەوە بزانێت. 
ئەوانەی خاوەنــی عەقلیەتی ئەردۆغان 
و باخچەلیــن ئاشــکرا بوون. تێکۆشــانی 
کــوردان  نێــوان  تێکۆشــانی  خۆرئــاوا، 
مەهەپەیــە.  و  ئاکەپــە  فاشــیزمی  و 
سیاســەت  و  عەقڵیــەت  ئاشــکرایە 
چییــە. بۆ نرخــی مرۆڤایەتی چ واتایەک 
دەدات. ماســکەکانیان کەوتــە خوارەوە. 
لــە ئەنجامــدا پێشــکەوتنێکی سیاســیی 
گەورە دروست بوو. تێکۆشان بەهێزتر 
بــاو  شــوێنێک  هەمــوو  لــە  و  دەبێــت 

دەبێتەوە و بەردەوام دەبێت.

- بە ڕەگەز ئازەرییە و ساڵی 1954 لە »ئەدەنە« لەدایکبووە.

- دەرچووی کۆلیژی هونەر و ئادابی زانکۆی ئەنقەرەیە.

- ساڵی 1978 ئەندامی کۆنگرەی دامەزراندنی پارتی کرێکارانی کوردستان بوە.

- ساڵی 1979 بە دەستی ئەندامانی بزووتنەوەی )DDKD( بریندار دەبێت.

- یەکێکە لە تیۆریسێنە سیاسییەکانی پەکەکە.

- لە زۆربەی قۆناغەکاندا بەرپرسی چەکدارەکانی باشووری کوردستان بوە لە نێو ڕیزەکانی پەکەکەدا.

- ساڵی 1987 لێپرسراوی پەکەکە بوە لە ئەورووپا.

- ساڵی 1988 لە ئەڵمانیا دەستگیر دەکرێت و ماوەی 5 ساڵ لە زینداندا بە سەر دەبات.

دوران کاڵکان
پرۆفایل



دەوڵەتی تورک دوژمنی 
هەر چوار پارچەی کوردستانە

سەبری ئۆک*

ئەندامی کۆنسەی سەرۆکایەتی 
کۆما جڤاکێن کوردستان )کەجەکە(
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ــن  ــا جڤاکێ ــەری کۆم ــتەی بەڕێوەب ــی دەس ــۆک ئەندام ــەبری ئ س
ــی هــەر  ــورک دوژمن ــی ت کوردســتان )کەجەکــە( دەڵێــت، »دەوڵەت
چــوار پارچــەی کوردســتانە. هێرشــی ســەر خۆرئــاوا ئــەو ڕاســتییە 
پیشــان دەدات. دەوڵەتــی تــورک دوژمنــی هەمــوو کوردێکــە. 
هەمــوو کوردێکیــش ئــەوەی بینــی. پێویســتە کــەس بیــر لــەوە 
ــکات،  ــورک دروســت ب ــی ت ــەڵ دەوڵەت ــی لەگ ــەوە، پێوەندی نەکات

ــت.« ــەم شــێوەیە دروســت بکرێ پێویســتە سیاســەتێکی ب

کۆنســەی  ئەندامــی  ئــۆک  ســەبری 
هەروەهــا  کەجەکــە  بەڕێوبەرایەتیــی 
وتیشی: ئەگەر ئەمەریکا و هاوپەیمانان 
لە دژی وەستابان، ئەردۆگان نەیدەتوانی 
ئــەم هێرشــانە ئەنجــام بــدات، بــەاڵم بە 
شێوەیەکی ئاشکرا دەڵێن، ئەوان لە دژی 
ناوەســتنەوە. ئــەردۆگان  هێرشــەکانی 
دەیانتوانی لە ڕووی هەوایییەوە ڕێگری 
لــە دەوڵەتــی تورکیا بکــەن. ئەگەر بەم 
جیــاواز  باردۆخەکــە  بوایــە  شــێوەیە 
تورکیــا  دەوڵەتــی  کاتــە  ئــەو  دەبــوو. 
بــە  بەکرێگیراوەکانــی   چەکــدارە  و 
هیــچ شــێوەیەک نەیــان دەتوانــی لــە دژی 
یەپــەژە شــەڕ  یەپەگــە و  قەســەدە و 
بکــەن. لــە ڕووی ئاســمانییەوە ڕێگــری 
لــێ نەکــرا، ئایــا ترامــپ و پۆتین لە دژی 
ئەردۆگان پالنیان هەیە، هەر یەکێکیان 
بــە  لــە دژی بەرانبەرەکــەی  دەیەوێــت 
کاری بهێنێــت. یــان پالنەکە هاوبەشــە. 
لــەم ڕوەوە چەندین بیــر و بۆچوونمان 
داهاتــوودا  ڕۆژی  چەنــد  لــە  هەیــە. 
پێویســتە بــە شــێوەیەکی ڕوونتــر ئــەم 

بابەتە تێ بگەین.
ئــۆک باســی لــە ڕۆڵــی هاوپەیمانــان کرد 
هاوپەیمانــان  و  ئەمەریــکا  گوتــی:  و 
نــەک  گێــڕا.  هەڵوەشــێنەریان  ڕۆڵێکــی 
خۆســەر،  بەڕێوەبەرایەتیــی  تەنهــا 
هەســتی بەمە کــرد، بەڵکــوو ماکگۆرگ 
چەندیــن  و  ســەرباز  چەندیــن  و 
جەنەڕاڵــی خانەنشــین و ڕۆشــنبیر و 
ئــەم  بەرانبــەر  لــە  ئەکادەمیســیەنیش 
ئــەوان  دا.  نیشــان  ناڕەزایییــان  ڕۆڵــە 
ڕاستیودروســتیی گەلــی کوردیــان بینی. 
گەلــی کــورد چــی گــوت هەمــان شــتی 
ئەنجــام دا. ئەمەریــکا ئەگــەر گوێــی لێ 
بگرتایە، پێویســت بوو هەڵوێستی خۆی 
بنوێنێــت، بــەاڵم لــە بــەر بــێ ئەخالقــى 
و بــە هــۆی بەرژەوەندییەکــی نامۆراڵیی 
خــۆی، ئەمەریــکا ئەمەی نەکرد. ئێســتا 
ئابــووری دەکات.  باســی فشــاری  گوایــە 
ئێمــە نازانیــن ئــەوان بــە نیــازی چیــن. 
لەوانەیشــە بــە ڕاســتی هــەوڵ درا کــە 
ڕێگری لێ بکەن، بەاڵم ســەری نەگرت. 
هەڵوێســتی ڕووســیا گرینگــە، ئەگــەر 

ڕووسیا و سووریا بیانویستایە کێشەکە 
بە ئاســانی چارەسەر دەبوو. دەرفەت بۆ 
ئەمــە هەبوو، بەاڵم بەرەو چارەســەری 
نەڕۆیشــتن. ئاشــکرایە کە لــە ئەنقەرە 
لــە چوارچێــوەی کۆبوونــەوەی ئاســتانادا 
بڕیاری هێرشــەکە دراوە و ئەمەریکا و 

هاوپەیمانانیش ئاگادار کراونەتەوە.
چوراچێــوەی  لــە  هێرشــەکان  دیــارە 
پەیمانــی ئەدەنــە ئەنجــان دەدەن. بــەم 
بــدەن  ڕەوایەتــی  دەیانەوێــت  شــێوەیە 
بــە هێرشــەکانیان. پەیمانــی ئەدەنــە لە 
دژی بوونــی گەلی کــورد بوو، بەاڵم ئەم 
هێرشــە زۆر دوور بــوو لە چوارچێوەی 

پەیمانەکە.
ڕێککەوتنــی  بــارەی  لــە  ئــۆک 
شــام  و  خۆســەر  بەڕێوەبەرایەتیــی 
نێــوان  ڕێککەوتنــەی  ئــەم  گوتــی: 
بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر و ڕژێم تا کەی 
بــەردەوام دەبێــت دیار نییــە، بەاڵم دیارە 
کــە بەڕێوەبەرایەتیــی خۆســەر و ڕژێــم 
لە ســەر چەندیــن خــاڵ ڕێککەوتوون. 
بــە بــڕوای من ئــەم ڕێککەوتنــە درەنگ 
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خۆســەر  بەڕێوەبەرایەتیــی  کــەوت، 
ویستی زوو ئەم ڕێککەوتنە بکات، بەاڵم 
ڕژێم و ڕووسیا هیچ هەنگاوێکیان نەنا. 
لە شــام و مۆســکۆ چەندین کۆبوونەوە 
ئەنجام دران. بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر 
هەمیشــە جەختی لــەوە دەکردەوە، هیچ 
ئامانجێکیــان بــۆ پارچەکردنــی ســووریا 
ئەمــەی  ســووریا  ڕژێمــی  بــەاڵم  نییــە، 
نەکرد و ئەو هێزەی لە خۆیدا نەبینى و 
ئەم ئەقڵەى لە خۆیدا دروست نەکرد.

ئــۆک ڕایشــی گەیانــد، بەڕێوەبەرایەتیــی 
خۆسەری، پێویستە لە دژی هێرشەکانی 
یەکێتیــی  فاشیســت  تورکــی  دەوڵەتــی 

خاکــی ســووریا بپارێزرێــت و پێویســتە 
خەڵکــی ناوچەکــە کــۆچ نەکــەن، بینــی 
و  داگیرکــەر  تورکــی  ســوپای  ئەگــەر 
باکــوور و ڕۆژهەاڵتــی  لــە  چەتەکانــی 
و  شــام  کاری  ببنــەوە،  بــاو  ســووریا 
کــوردان زەحمەت دەبێت. ڕووداوەکان، 
یەکــەوە  بــە  هێــزەکان  دەکــەن  وا 
ئەوەیــە  ڕاســتەکە  ڕێگــە  بکــەن.  کار 

ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکرێت.
ئــۆک ئامــاژەی بــەوە کــرد، حکوومەتــی 
شــام پێویســتە بینیبێتی، ئەگەر ئیدلب، 
و  منبــج  بــاب،  عەفریــن،  جەرابلــوس، 
دەســتی  لــە  تــر  ناوچەکانــی  هەمــوو 
لــە  شــتێک  هیــچ  بمێننــەوە،  تورکیــادا 
دەســتیدا نامێنێتەوە. پێویســتە هەستی 
بەوە کردبێت، لە سەر ستاتۆی سووریا، 

نامێنێــت.  قســەکردنی  مافــی  ڕووســیا 
بــەو هۆیــەوە، ڕێککەوتنەکە جێبەجێ 
بکرێــت بــۆ هەمــوو گەالنی ســووریا بە 

سوودە.
ئــۆک لــە بارەی بەرخۆدان و هەڵویســتی 
جیهــان گوتــی، »جیهان هەڵوەشــێتەوە، 
کــورد  گەلــی  بێــت،  چــی  باجەکــەی 
ژیانێکی بە شەرەفیان دەوێت. چ دەبێت 
بــا ببێــت، ســەرفرازی بــۆ گەلی کــوردە. 
هەندێــک الیەن قســە دەکــەن، یەکێتیی 
ئەورووپــا ڕاگەیەنراوی باو کردەوە... 
لــە دژی هێرشــەکانە، بــەاڵم ئــەوە بەس 
نییــە. هەندێــک الیەنی تریــش لێدوانیان 
دا. هــەر چەنــد بــەو لێداوانانەیــش لــە 
کردەوەکانیان ناگەڕێنەوە، بەاڵم واتادار 

و بەنرخن.« “

دیارە هێرشەکان 
لە چوراچێوەی 

پەیمانی ئەدەنە 
ئەنجان دەدەن. بەم 
شێوەیە دەیانەوێت 
ڕەوایەتی بدەن بە 

هێرشەکانیان. 

گەریالکانی پەکەکە لەکاتی ئۆپەراسیۆندا
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لــە  باکووریــش  گەلــی  گوتیشــی.  ئــۆک 
کۆمەڵکوژیــی  و  ئەردۆغــان  بەرانبــەر 
دەوڵەتــی تــورک تــووڕەن، بــەاڵم دەســت 
بــە ڕاپەڕین ناکــەن. پێویســتە ویژدان، 
مــرۆڤ هەســتێنێتە ســەر پــێ. هەدەپە 
پێشــەنگایەتیی دەکات، بــەاڵم پیرۆزبایی 
هەدەپەشــیان  دامەزراندنــی  ســاڵیادی 
قەدەغە کرد. پێویســتە هەموو کەسێک 
هەڵوێســتێکی ڕوون و ئاشــکرا نیشــان 
بدات. پێویستە هێزەکان یەکتری بگرن. 
گەلیش پێویستە خاوەن هەڵوێست بێت 
و کاریگەری لە ســەر دەوڵەت دروســت 

بکات.«
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری کەجەکە 
ڕایشــی گەیانــد، خاڵێــک لــە هەڵوێســتی 
نەتەوەیی لە ناو گەلی کورددا دروست 
بوە. هەموو کەســێک پێویســتە لە سەر 
ئــەو خاڵــە کار بکــەن و ڕێکخســتنێکی 
بەرچــاو بکرێــت. یەکــەم جــارە هەموو 

کورد هەســتیان بەوە کرد کە پێویســتە 
ببێــت.  دروســت  نەتەوەیــی  یەکێتیــی 
بینییان پارچەکردن و سیاسەتکردن بە 
پێی هزری خۆیی بێ ئەنجامە و بینیتان 
ئامانجــی ســەرەکیی دەوڵەتــی تورکیــش 

پارچەکردنە.«
دەڵێــت،  قســەکانیدا  کۆتاییــی  لــە  ئــۆک 
»دەوڵەتــی تــورک دوژمنــی هــەر چــوار 
ســەر  هێرشــی  کوردســتانە.  پارچــەی 
خۆرئــاوا ئــەو ڕاســتییە پیشــان دەدات. 
هەمــوو  دوژمنــی  تــورک  دەوڵەتــی 
ئــەوەی  کوردێکــە. هەمــوو کوردێکیــش 
بینی. پێویستە کەس بیر لەوە نەکاتەوە 
پێوەندیی لەگەڵ دەوڵەتی تورک دروست 
بکات. پێویستە سیاسەتێکی بەم شێوەیە 
دروســت بکرێــت. پێویســتە کەس غافڵ 
نەبێــت. سیاســەتی ســەرەکی دەوڵەتــی 
تــورک وایــە، کــە پارتــە کوردییــەکان و 
پارچەکانی کوردســتان لــە دژی یەکتری 

بە کار بهێنێت، پێویستە کورد ئەوە بە 
ڕوونی بزانن ئەگەر پارچەیەک نەبێت، 
پارچەکەی تریش نابێت. پێویستە کەس 
خۆی هەڵنەخەڵەتێنێت. ئەو دۆخە لە 
ڕیفراندۆمــی باشــووری کوردســتاندا بــە 
ڕوونــی دیار بــوو. هەندێک جــار دەبێت 
ئامانجەکــە تــێ نەگەیــن یان بــە توندی 
یەکتــری ڕەخنە بکەین، بەاڵم پێویســتە 
هەمــوو کاتێــک یــەک بیــن و زوو زوو 
بــە یەکــەوە کۆببینــەوە و بــە یەکــەوە 
کوردییــەکان  حیزبــە  بجووڵێنــەوە. 

دەبێت یەکێتیی نەتەوەی بنیات بنێن.
گــەل لە چوارپارچە هەســتاوەتە ســەر 
پــێ و داوای دۆزی یەکێتــی دەکات. گەل 
یەکێتیــی دەوێــت و یەكێتیــی دروســت 
کردوە و پێویستە پارتە سیاسییەکانیش 

یەکێتیی نێوانیان بەهێز بکەن.

-ئەندامىکۆنسەى سەرۆکایەتى)پەکەکە(.

- یەکێکە لە سەرکردە بااڵکانى )پەکەکە( و پەیوەندییەکى باشى هەبوە لەگەڵ ئۆجەالن.

- بەرپرسى ڕێکخستنى پەیوەندییەکانى )پەکەکە(یە

- ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری کۆما جڤاکێن کوردستان )کەجەکە(

سەبری ئۆک
پرۆفایل



مەزڵوم کۆبانێ دەڵێت 
)ئێوە ئێمە بە جێ دەهێڵن بۆ سەربڕین(

نووسینی: باربارا ستار و ڕایان براون

وەرگێڕانی: سۆران کەریم
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لــە الیــەن  فەرمانــدەی هێــزە دیموکراتەکانــی ســووریا کــە 
ــکارە  ــە دیپلۆمات ــک ل ــە یەکێ ــت, ب ــی دەکرێ ــوردەوە ڕابەرایەت ک
ــە جــێ  ــە یەکگرتوەکانــی گــوت، ›‹ئێــوە ئێمــە ب بااڵکانــی والیەت
دەهێڵــن بــۆ ســەربڕین‹‹ و، داوای دەکــرد کــە بزانێــت ئاخــۆ 
والیەتــە یەگرتــوەکان هیــچ شــتێک دەکات بــۆ پاراســتنی کوردانــی 
ســووریا کاتێــک تورکیــا بەردەوامــی دەدات بــە ئۆپراســیۆنە 
ســەربازییەکانی و کــوردە هاوپەیمانەکانــی ئەمریــکای کــردوە بــە 

ــە ســووریادا. ــج ل ئامان

بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی لە ناوخۆی 
حکوومەتــی والیەتــە یەکگرتوەکانــەوە 
لــە  کەوتــوە،   )CNN( دەســت 
کۆبوونەوەیەکــی ڕۆژی پێنجشــەممەدا 
بــە  ژەنــڕاڵ مەزڵــووم کۆبانــێ عەبــدی 
بریــکاری نێرراوی تایبەتــی هاوپەیمانیی 
بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ  جیهانــی 
داعــش، ویلیــام ڕۆیبــەک، دەڵێــت ›‹ئێــوە 
دەســتبەرداری ئێمــە بــوون. ئێــوە ئێمــە 

جێ دەهێڵن بۆ سەربڕین.‹‹
نیــن  ئامــادە  ›‹ئێــوە  دەڵێــت،  مەزڵویــم 
هەروەهــا  و،  بپارێــزن  گەلەکەمــان 
و  بێــت  تــر  هێزێکــی  ناتانەوێــت 
بمانپارێزێــت. ئێــوە ئێمەتــان فرۆشــت. 

ئەوە کارێکی نائەخالقییە.‹‹
مەزڵووم پێداگریی کرد لە سەر ئەوەی 
کە یان والیەتە یەکگرتوەکان یارمەتییان 
بدات لە ڕاگرتنی هەڕەشەکەی تورکیادا 
یاخــود ڕێگــە بــە هێــزە دیموکراتەکانــی 
لەگــەڵ  ڕێکەوتنێــک  بــدات  ســووریا 
و  دیمەشــق  لــە  ئەســەد  ڕژێمەکــەی 

بکــەن و،  پشــتیوانە ڕووســییەکانیاندا 
جەنگییەکانــی  فڕۆکــە  بــدەن  ڕێگــە 
لــە  فڕیــن  دژە-  ناوچــەی  ڕووســیا 
ســووریادا  باکــوری  خۆرهەاڵتــی 
دابمەزرێنــن و، بــەم چەشــنە ڕێگــە لە 
تورکیــا بگــرن لــە ئەنجامدانــی هێرشــی 
ئاسمانیدا. بەرپرسە ئیدارییەکان دەڵێن 
نایەوێــت  یەکگرتــوەکان  والیەتــە  کــە 
کوردەکان پەنا بۆ ڕووسییەکان ببەن.

مەزڵــووم دەڵێت، ›‹پێویســتە بزانم ئاخۆ 
ئێــوە دەتوانــن پارێــزگاری لــە گەلەکــەم 
بکەن، ئاخۆ دەتوانن ئەم بۆمبانە ڕابگرن 
کە بە ســەرماندا دەبارێــن یاخود نا. من 
پێویســتە ئەمــە بزانــم، چونکــە ئەگــەر 
ئێــوە نەتوانــن، ئەوا پێویســت دەکات لە 
لەگــەڵ ڕووســیا  ڕێکەوتنێــک  ئێســتادا 
و ڕژێمــدا ئەنجــام بــدەم و فڕۆکەکانــی 
ئــەوان بانگهێشــت بکــەم بــۆ پاراســتنی 

ئەم ناوچەیە‹‹.
پــێ  دەســت  پەالمــارەی  ئــەو  تورکیــا 
کــرد بــۆ نــاو ســووریا کــە لە مێــژە وەک 

هەڕەشــەیەک باسی دەکات، ئەمەش دوا 
بــە دوای ئــەوەی کــە ســەرۆک دۆناڵــد 
کشــانەوەی  بــە  کــرد  فرمانــی  ترەمــپ 
لەشکرێکی بچووکی 50 سوپایی والیەتە 
یەکگرتوەکان لە ناوچە سنوورییەکاندا 
کاتێــک لــەو بــاوەڕەدا بــوو کــە پەالماری 
تورکیــا بــۆ ســەر ســووریا ڕووداوێکــی 
ڕووداوە،  ئــەم  پێــش  چاوەڕوانکــراوە. 
وەک پەیڕەوێک بۆ دروســتکردنی متمانە 
لــە الی تورکیــا، والیەتــە یەکگرتــوەکان 
بــە جێهێشــتنی  کوردەکانــی قایــل کــرد 
ســەر  لــە  بەرگرییەکانیــان  ســەنگەرە 
سنوور و بە کشانەوەی جەنگاوەرانیان 
لــەو ناوچانــەدا. والیەتــە یەکگرتوەکان 
ڕای گەیانــد کــە تورکیــا ڕازی بــوە بــەو 
ڕێکەوتنــەی کــە ڕێگــری لــە کردارێکــی 

سەربازی تورکی یەکالیەنە دەکات.
ترەمــپ  ئیــدارەی  بااڵکانــی  ئەندامــە 
سوورن لە سەر ئەوەی کە تورکیا ئەو 
هێرشــەی ئەنجــام دەدا، جــا چ هێزەکانی 
ناوچانــە  لــەو  یەکگرتــوەکان  والیەتــە 
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بمانایەتــەوە یاخــود نــا و، کــە والیەتــە 
یەکگرتوەکان دەســتبەرداری کوردەکانی 
هــەر حــاڵ  بــە  بــەاڵم  نەبــوە،  ســووریا 
حکوومەتی والیەتــە یەکگرتوەکان هیچ 
کردارێکــی ئەنجــام نــەداوە بــۆ ڕاگرتنی 

ئەم پەالمارەی تورکیا. 
بەرگریــی  وەزیــری  هەینــی،  ڕۆژی 
والیەتــە یەکگرتــوەکان، مارک ئێســپەر، 
ڕای گەیانــد کــە والیەتــە یەکگرتوەکان 
دەســتبەرداری هاوپەیمانە کوردییەکانی 
ڕای  ئاشــکرا  و  ڕوون  بــەاڵم  نەبــوە، 
گەیانــد، هێــزی والیەتــە یەکگرتــوەکان 

تەداخولی ئەو شەڕە ناکات.
ئیســپەر لــە پەنتاگــۆن بــە پەیامنێرانــی 
ڕاگەیانــد، ›‹ئێمــە دەســتبەرداری هێــزە 
نەبوویــن  کوردییەکانمــان  هاوپەیمانــە 
یەکگرتــوەکان  والیەتــە  ســوپای  و 
هاوشــانیان لە بەشەکانی تری سووریادا 

دەمێنێتەوە‹‹.
لــە  ›‹ئێمــە  دەڵێــت  ئیســپەر 
دەمێنینــەوە  نزیکــدا  هەماهەنگییەکــی 

لەگــەڵ هێــزە دیموکراتەکانی ســووریادا 
کــە یارمەتییــان دایــن لــە تێکشــکاندنی 
خەالفەتــی داعــش، بــەاڵم مــن ئەندامــە 
لــە  ئەمریکییــەکان  خزمەتگوزارییــە 
دوورودرێــژی  ناکۆکییەکــی  نێــوان 
دانانێــم،  کوردەکانــدا  و  تورکــەکان 
لەبــەر ئــەم هــۆکارە نییــە کــە ئێمــە لە 

سووریاین‹‹.
لە چاوپێکەوتنێکی ڕۆژی هەینی لەگەڵ 
تێنیســییان(دا، وەزیــری  ڕۆژنامــەی )زە 
دەرەوەی والیەتــە یەکگرتــوەکان، مایــک 
پۆمپیۆ، ڕای گەیاند، کە ئیدارەی ترەمپ 
›‹بــە تەواوی پاڵپشــتیی کــوردەکان بوە‹‹ 
و کــە کوردەکانیش هاوپەیمانێکی باشــی 
والیەتە یەکگرتوەکان بوون. دەیشــڵێت 
›‹من زۆر دڵنیام لەوەی کە ئەم ئیدارەیە 
بــەردەوام دەبێــت لە پاڵپشــتیکردنی ئەم 
گەلەی کە چەند هاوڕێیەکی باش بوون 

بۆ والیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا‹‹.
فرمانێکــی  ترەمــپ  هەینــی  ڕۆژی 
تێیــدا  کــە  کــرد  واژۆ  جێبەجێــکاری 

نوێــی  ›‹ســەاڵحیەتی چەنــد ســزایەکی 
گرنگ‹‹ دەدات بە وەزارەتی دارایی تاکوو 
بــە ســەر تورکیایدا بســەپێنن بەرانبەر 
بــەاڵم  ســووریادا،  لــە  کردارەکانــی  بــە 
وەزیــری دارایی والیەتــە یەکگرتوەکان، 
ســتیفان منوچــن، دەڵێــت کــە والیەتــە 
یەکگرتوەکان هیچ پالنێکی هەنووکەییی 

نییە بۆ جێبەجێکردنی ئەم سزایانە.
ڕاگەیەنراوەکەی وەزارەتی دارایی دەڵێت، 
مەبەســت لە هەڕەشەی ئابڵووقەدان لە 
الیــەن ترەمپــەوە ئــەوە بوو، کــە تورکیا 
دوور بخاتەوە لەو کردارانەی کە بریتین 
لە ›‹کردنە ئامانجی ســیڤیلیان و، کردنە 
ئامانجی ژێرخان و تەالری ســیڤیلیان و، 
کردنــە ئامانجــی کەمینــە نــەژادی یاخود 

ئاینییەکان‹‹.
ترەمپ، کە مەیلێکی ئاشــکرای هەیە بە 
الی ســەرکردە زۆردارەکاندا، لە تشــرینی 
دوەمــدا ســەرۆکی تورکی ڕەجەب تەیپ 
ئەردۆگانــی بانگێشــت کــرد بــۆ کۆشــکی 

سپی.

میلیشیا چەکدارەکانی سەربە  تورکیا
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بــە  مەزڵــووم  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ڕۆیبەکــی گــوت ›‹مــن دوو ڕۆژە دانــم 
بــە خۆمــدا گرتــوە، تاکــوو نەچــم بۆ الی 
ڕاگەیاندنــەکان و نەڵێــم کــە ئەمریــکا 
دەســتبەرداری ئێمە بوە و کە ئارەزووی 
ئــەوە دەکــەم ئێســتا ئێــوە لــە ناوچەکە 
بڕۆنــە دەرەوە تاکــوو بتوانم بانگهێشــتی 
فڕۆکەکانــی ڕووســیا و ڕژێــم بکــەم، بۆ 
کۆنتڕۆڵکردنــی ئاســمانی ئــەم ناوچانــە. 
یان ئەوەتا ئێســتا ئەم بۆمبارانەی ســەر 
البچــن  یاخــود  ڕابگــرن،  گەلەکەمــان 
تاکــوو بتوانیــن ڕێگــە بە ڕووســییەکان 

بدەین بێنە ناوەوە‹‹.
ڕۆیبــەک بــە مەزڵوومــی گــوت کــە هیچ 
گوتــی  و  نــەدات  بەپەلــە  بڕیارێکــی 
کوردییــەکان  ســەرکردە  پەیامــی  کــە 
و،  دەگەیەنێــت  دەرەوە  وەزارەتــی  بــە 

ســەرقاڵی  یەکگرتــوەکان  والیەتــە  کــە 
بــۆ ڕاگرتنــی  ئەنجامدانــی ئاگربەتێکــە 

پەالمارەکانی تورکیا.
ڕۆژی شەممە )CNN( پێوەندیی کرد بە 
وەزارەتی دەرەوە و کۆشکی سپییەوە بۆ 
زانینی ســەرنجی ئەوان ســەبارەت بەم 

بابەتە.
ژەنــڕاڵ  لــە  هەینــی  ڕۆژی  کاتێــک 
پەیامــی  کــرا،  پرســیار  میلــی  مــارک 
والیەتــە یەکگرتــوەکان چییــە بــۆ هێزە 
دیموکراتەکانــی ســووریا کــە لــە الیــەن 
کــوردەوە ڕابەرایەتیــی دەکرێــت، مــارک 
گوتــی، ›‹ئێمــە بــەوان دەڵەیــن کــە لــەم 
ســاتەوەختەدا کاردانەوەیەکــی توندیان 
نەبێــت و، هەوڵ بــدەن دۆخەکە هێور 
بکەنــەوە تاکــوو ڕێگــە بــە جۆرێــک لــە 
چارەســەری دیپلۆماتــی بدرێــت بــۆ ئــەم 

دۆخەی ئێستا‹‹.
و  ســەربازی  بەرپرســێکی  چەنــد 
بــۆ  یەکگرتــوەکان  والیەتــە  بەرگریــی 
خۆیــان  دڵگرانیــی  و  دوان   )CNN(
دەربــڕی بەرانبــەر بــە ڕەفتــاری ئیدارەی 

ترەمپ لەم ڕووداوانەدا.
یەکگرتــوەکان  والیەتــە  بەرپرســێکی 
گوتــی: ئاشــکرا دیــارە کــە هەندێــک لــە 
بەرپرســە ســەربازییە بااڵکانی والیەتە 
لــەو  تــووڕەن  زۆر  یەکگرتــوەکان 
ڕەفتارەی بەرانبەر بە کوردەکان کراوە.
وەزارەتــی  تــری  بــااڵی  بەرپرســێکی 
بــە  یەکگرتــوەکان  والیەتــە  بەرگریــی 
تەماشــا  ›‹ئێمــە  ڕاگەیانــد،  )CNN(ی 
دەکەین، دوەم گەورەترین سوپا لە ناتۆدا 
هێرش دەکاتە ســەر یەکێک لە باشترین 

هاوپەیمانەکانمان لە بەگژداچوونەوەی 
تیرۆریزمدا‹‹.

یەکگرتــوەکان  والیەتــە  بەرپرســێکی 
کــە بــە بارودۆخی ســووریا ئاشــنایە بە 
ئەوەیانــە  خەمــی  ڕاگەیانــد،  )CNN(ی 
لــە  تورکیــا  ئۆپراســیۆنەکەی  تەماحــی 
ئەنقــەرە  کــە  بــکات،  زیــاد  ســووریادا 
هــەوڵ بدات ناوچەیەک کۆنتڕۆڵ بکات 
کــە لــە ســنووری عێراقــەوە دەســت پێ 
دەکات، تاکــوو ئــەو ناوچانەی خۆرئاوای 
باکووری ســووریا کە لە ئێستادا لە ژێر 
کۆنتڕۆڵــی تورکیــدان – ناوچەیــەک کە 
بــە شــێوەیەکی ســەرەکیی کــوردەکان و 
چەنــد کەمینەیەکــی تــر نیشــتەجێین. 
پێشــتر بەرپرســانی تورکیــا بــە والیەتە 
کــە  ڕاگەیانــدوە،  یەکگرتوەکانیــان 
بچووکتــرە  ئۆپراســیۆنەکە  مــەودای 
ئــەو  و، تەنهــا جەخــت دەکاتــە ســەر 
ناوچانــەی کــە پێشــتر ناوچــەی ئارامــی 

تورکی- والیەتە یەکگرتوەکان بوون.
ئەو بەرپرســە دەڵێت کە تۆپبارانەکانی 
والیەتــە  ســوپای  نزیــک  هەینــی  ڕۆژی 
یەکگرتــوەکان لــە چــواردەوری کۆبانــێ 
لــە  تورکیــا  کــە  ئــەوەی  بــۆ  بەڵگــەن 
دەرەوەی ئــەو ناوچانــە کار دەکات کــە 
بــۆ والیەتــە یەکگرتوەکانی دەستنیشــان 

کردبوو.

CNN :سەرچاوە

     

ژەنەراڵ مارک میلی



پەالماری تورکیا: ساتەوەختێکی 
کارەساتبار لە دۆستایەتیی ئەمەریکا!

نووسینی: جێرێمی باوێن

وەرگێڕانی: د. ژیار فەالح
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ــی  ــەی هەفتەیەک ــووریا نزیک ــی س ــتنەوەی نەخشــەی جەنگ داڕش
پێچــوو، لــەو حــەوت ڕۆژەی کــە تێیــدا )دۆناڵــد ترەمــپ( بــە قســەی 
ــۆ  ــا ب ــە کار هێن ــۆی‹‹ ب ــەی خ ــەزن و بێوێنەک ــە م ــۆی ›‹ژیریی خ
فەرمانکــردن بــە کشــانەوەی ســووپای والیەتــە یەکگرتــوەکان لــە 

باکــووری ســووریا.

ڕووداوی  زنجیرەیــەک  ترەمــپ 
لــە  ناپاکییــان  کــە  هەڵگیرســان، 
هاوپەیمانێکــی ئەمریــکا کــرد، کوردانــی 
و  زۆر  دەرفەتــی  چەندیــن  ســووریا، 
ڕژێمــە  تورکیــا،  ڕووی  بــە  زەوەنــدی 
و  ئەســەد(  )بەشــار  ســوورییەکەی 
الیەنگرانی ڕژێمی سووریا، وەک ڕووسیا 
جیهادییەکانــی  توونــدڕەوە  ئێــران،  و 

دەوڵەتی ئیسالمیدا )داعش( کردەوە.
هەشت ساڵی جەنگ لە سووریا شێوەی 
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتی گۆڕیــوە. ماوەی 
ڕابــردوو خاڵێکی تــر وەرچەرخان بوو. 
دەشــێت حیکمەتــی )ترەمــپ( یارمەتــی 
بــکات.  ڕووداوەکان  پێشــبینی  دابێــت 
یاخــود دەشــێت کــە خــووی ترەمــپ لــە 
گوێگرتــن بــۆ هەســتە غەریزەییەکانــی 
خــۆی هەڵەیەکــی جــددی بێــت، کاتێــک 
بابــەت ئاڵۆزییــە بێکۆتاکانی خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاستە. 
چەندیــن ســاڵە ڕوون و ئاشــکرا دیــارە 
الیــەن  لــە  ســووریا  چارەنووســی  کــە 

کەسانی بیانییەوە دەستنیشان دەکرێت، 
ســوورییەکانەوە.  الیــەن  لــە  نــەوەک 
تەداخولکارییــە بەردەوامەکان بوونەتە 
توندکردنــەوەی  و  هێشــتنەوە  هــۆی 
ســەبارەت  نووســین  ســووریا.  جەنگــی 
بــە کێبڕکێــی دەســەاڵت و کاریگەریــی 
لــە ســووریادا دەبێــت بــە قوربانییەکانی 
جەنگ دەست پێ بکات. هەموو بادانێکی 
قورمیشــی ســەربازی مانــای کارەســات و 
زۆر جار مەرگی کەسانی سڤیلە. دەبێت 
و  ئەشــکەنجە  ڤیدیــۆی  تەماشــاکردنی 
ئــازاری ئــەم کەســانە کارێکــی ئیجبــاری 
بێــت، بــۆ ئــەو ســەرکردانەی فەرمانــی 
ســەربازی دەردەکەن. ئەو جۆرە وێنانە 
زۆر بــە ئاســانی لەســەر ئینتەرنێــت و 

لەسەر تەلەڤزیۆن دەدۆزرێنەوە. 
کشــانەوەی  بــۆ  )ترەمــپ(  بڕیارەکــەی 
والیەتــە یەکگرتــوەکان لــەو شــتەی کە 
پێــی دەڵێت جەنگێکــی بێ کۆتا بوە هۆی 
هەڵگیرســانی گڵۆپــی ســەوز بــۆ تورکیا، 
تاکــو هێزەکانی ڕەوانەی ســووریا بکات. 

ئــەردۆگان(ی تورکیــا  )ڕەجــەب تەیــب 
ڕای گەیانــد »ئــەو ئامانجــی کوردەکانــی 
ســووریایە،  دیموکراتەکانــی  هێــزە 
هاوپەیمانــی  کوردانــە  ئــەم  چونکــە 
پالنــی  تورکیــان«.  یاخییەکانــی  کــوردە 
)ئــەردۆگان( کۆنتڕۆڵکردنــی هــەر دوو 
الی سنوورەکەیەتی لەگەڵ خۆرهەاڵتی 
دامەزراندنــی  ســووریادا،  باکــووری 
قووڵــی  بــە  داگیرکــراوە  ناوچەیەکــی 
)23( کیلۆمەتــر لەم ناوچەیەدا. پاشــان 
ملیــۆن  دوو  لــە  زیاتــر  کــە  دەیەوێــت 
ئــەم  نیشــتەجێی  ســووریی  ئــاوارەی 

ناوچەیە بکات.
کاتێک کە والیەتە یەکگرتوەکان بڕیاری 
بــە مەشــقپێکردن و پڕچەککردنــی  دا 
شــێوە  هەمــان  بــە  ســووریا،  کوردانــی 
بــە  ســووریاش،  لــە عەرەبــی  هەندێــک 
داعــش،  بەرەنگاربوونــەوەی  ئامانجــی 
ئــەوان زۆر چــاک ئــاگاداری کێشــەیەک 
بــوون، ئەویــش ئەوەیە کــە هاوپەیمانە 
کوردەکانیــان وەک تیرۆریســت تەماشــا 
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دەکرێــن لــە الیەن تورکیــای هاوپەیمانی 
خــۆی  چــاوی  واشــنتۆن  ناتۆیانــەوە. 
کێشــەیەی  ئــەو  ڕووی  بــە  داخســت 
کــە دەکــرا وەالبنــرێ بــەرەو کاتێکــی تر 
لــە داهاتــوودا. ئێســتا ئــەو داهاتوەیــە و 

تەقیوەتەوە.
ژمارەیەکــی  پێــش  لەمــەو  ماوەیــەک 
بچووکی ســوپای والیەتــە یەکگرتوەکان 
ســیمبولێکی دیــاری گرەنتیــی ئارامــی و 
ئاســاییش بــوون بــۆ کوردانــی ســووریا، 
کــە ببوون بە هاوپەیمانی ســەرەکی لە 
جەنــگ دژی توونــدڕەوە جیهادییەکانــی 
دەوڵەتی ئیســالمیدا. کوردەکان لەســەر 
لــە  دەکــوژران،  و  دەجەنگیــن  زەوی 
و  یەکگرتــوەکان  والیەتــە  کاتێکــدا 
و  بەریتانیــا  یەکگرتوەکانــی  شانشــینە 
چەنــد واڵتێکــی تــر هێــزی ئاســمانی و 
دابیــن  تایبەتییــان  ســوپایەکی  چەنــد 
دەکــرد. کاتێک کــە خەالفەتەکەی داعش 

تێکشکا، کوردەکان هەزاران جەنگاوەری 
جیهادییــان لە زیندانەکانیاندا دەســتگیر 

کرد.
بــەاڵم بــە خێرایــی کاتــی ناردنــی چەنــد 
کۆمەاڵیەتیــی  تــۆڕی  لەســەر  وتەیــەک 
تویتــەر لــە الیــەن ترەمپــەوە، کوردانــی 
سووریا ناچاربوون درک بەوە بکەن کە 
ناپاکییــان لــێ کــراوە، ئەمەیــش بوە هۆی 
ســەرهەڵدانی دڵەڕاوکێ و شپرزەیی لە 

ناو سوپای ئەمریکیدا.
والیەتــە  بەرگریــی  وەزیــری 
کــە  کــردەوە  ڕەتــی  یەکگرتــوەکان 
دەســتبەرداری کــوردەکان بووبــن. بەاڵم 
و  تورکــەکان  پێشــڕەویکردنی  لەگــەڵ 
کوردانــی  ئەمریکییەکانــدا،  کشــانەوەی 
کــە  دەکــرد،  هەســتیان  وا  ســووریا 
والیەتە یەکگرتوەکان دەســتبەردارییان 
بــوە. دووبــارە لە مێــژوە پڕ کێشــەکەی 
بــە  بوونــەوە  کــوردەکان  خۆیانــدا،  “

بڕیارەکەی )ترەمپ( 
بۆ کشانەوەی والیەتە 

یەکگرتوەکان لەو 
شتەی کە پێی دەڵێت 

جەنگێکی بێ کۆتا 
بوە هۆی هەڵگیرسانی 

گڵۆپی سەوز بۆ 
تورکیا، تاکو هێزەکانی 
ڕەوانەی سووریا بکات 

کوردە ئاوارەکانی ڕۆژئاوا لە سەر سنوور
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هاوپەیمانێکــی فریــودراوی دەســەاڵتێکی 
بیانــی. کوردەکان بە ناچــاری پەنایان بۆ 

دوژمنە کۆنەکانیان لە دیمەشق برد. 
لەگــەڵ  ڕێککەوتنێکیــان  کــوردەکان 
ڕەزامەنــد  ڕاگەیانــد،  ســووریا  ڕژێمــی 
بوون بەوەی کە هێزەکانی سووریا بێنە 
ئــەو ناوچانــەی کە لە ســاڵی )٢٠١٢(ەوە 
لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی دیمەشــقدا نەماون، 
ئــەوە  بــڕۆن.  تاکــوو ســنووری تورکیــا 
سەرکەوتنێکی گەورەیە بۆ ڕژێمەکەی 
سووریا. هێزەکان بە خێرایی لەو بنکە 
ســەربازییانە ڕۆشــتنە دەرەوە کــە لــە 
خۆرهەاڵتــی باکــووردا ڕایــان گرتبوون. 
ئــااڵی  ســوویا  ڕژێمــی  الیەنگرانــی 

ڕژێمەکەیان بەرز کردەوە.
ڕۆژێکــی کارەســاتبار بــوو بــۆ دۆســتانی 
ناوەڕاســتدا.  لــە خۆرهەاڵتــی  ئەمریــکا 
کوردەکانــدا،  لەگــەڵ  هاوپەیمانێتیــی 
گرەنتیــی پاراســتنی ئارامــی و ئاسایشــی 
پارچە خــۆ- بەڕێوەبەرییەکەی کوردان 
لە ســووریا، پشکێکی بە ئەمریکییەکان 
بەخشیبوو لە کۆتا قۆناغی جەنگەکەدا. 
بە هەمان شێوە ڕێگەیەک بوو بۆ فشار 
ڕژێمــی  پاڵپشــتیوانانی  ســەر  خســتنە 
ســووریا: ڕووســیا و ئێــران. ڕۆیشــتنی 
ئەمریکییەکان، پێشــڕەویکردنی ســوپای 
سووریا، بە هەمان شێوە سەرکەوتنێکە 

بۆ ئەم دوو واڵتە.
نــوێ  دەرفەتــی  کــە  دەردەکەوێــت  وا 
جیهادییەکانــی  تونــدڕەوە  ڕووی  بــە 
دەوڵەتی ئیسالمیدا کراوەتەوە. لە سەر 
جیهادییــەکان  )تێلیگــرام(،  بەرنامــەی 
لــە  توندوتیژییــان  نوێــی  هەڵمەتێکــی 

ســووریادا ڕاگەیانــدوە. ئــەوان ناوچەی 
خۆیــان لە دەســتدا، ›‹خەالفەتەکەیان‹‹ 
لە دەســتدا، بەاڵم ئەو کەســانەی کە لە 
ئێســتادا لــە دەرەوەی زیندانــن – یاخــود 
لــە دەرەوەی گــۆڕن – دووبــارە خۆیــان 
ڕێکدەخەنەوە لە خانە نووستوەکاندا بۆ 
ئەنجامدانی چەند هێرشێکی گەریالیی. 
ئێســتا لەگــەڵ الوازبوونــی کوردەکانــدا، 
دی  بــە  دەرفەتێــک  جیهادییــەکان 
هــەزاران  ئازادکردنــی  بــۆ  دەکــەن، 
جەنگاوەر کە لە زیندانە کوردییەکاندا 
گیــراون. هەندێکیــان چەنــد بکوژێکــی 
مەترســیدارن کە دەبنە هەڕەشــەیەکی 
جــددی، ئەگەر بتوانــن دووبارە چەک و 
بۆمــب هەڵبگرنەوە، هەڕەشــەیەک نەک 
بــە تەنهــا لەســەر ســووریا، بەڵکــو لــە 
زۆر ناوچەی دوورتریش. جێی خۆیەتی 
کــە حکوومەتــە خۆرئاواییەکان خەمی 
هەڕەشــەی  نوێبوونــەوەی  دووبــارە 

داعشییانە.
حکومەتــە ئەورووپییەکان، شــڵەژاون 
کێشــەکانی  کــە  جارێــک  هــەر  وەک 
دەرگایــان  لــە  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی 
دەدەن، لە ئێستادا داوا لە تورکیا دەکەن 
پەالمارەکانی بۆ سەر سووریا ڕابگرێت. 
دەتوانــن  ناتــۆ  ئەندامانــی  لــە  هەندێــک 
دەستپێکردنی سیناریۆیەکی تۆقێنەر بە 
دی بکــەن، ئەویش ڕووبەڕووبوونەوەی 
ســووریایە، بە پاڵپشــتی هێزی ڕووسی، 
بەرانبــەر بە تورکیا کــە هاوئەندامێکی 
ناتۆیــە. ڕووســییەکان دەڵێــن ئەوان لە 
پێوەندییەکی ئاســاییدان لەگەڵ تورکیا. 
بەاڵم لە شانۆیەکی توندوتیژی جەنگدا، 

و  هەڵەلێکدانــەوە  چانســی  هەمیشــە 
هەڵەکردن و گەرمبوونی جەنگ زۆرە.
دەشــێت ئــەوەی مــاوەی ڕووی دا قۆناغی 
ســادە  ســووریای  جەنگــی  کۆتاییــی 
کردبێــت. دوو بەشــداربووی ســەرەکی، 
ئەمریکییەکان و کوردەکان، لە وێنەکە 
دەردەکرێن. )بەشــار ئەســەد( هاوشــانی 
ئێرانییەکانــی،  و  هاوپەیمانــە ڕووســی 
چەســپاندنی  لــە  دەبــن  بــەردەوام 
جەنگــە  لــە  خۆیــان  ســەرکەوتنی 

کارەساتبارەکەی سووریادا. 

https://www.bbc. ســەرچاوە: 
com/news /wor ld-midd le-

east-50039856



لە جیهاندا، لە هیچ دڵنیا مەبە، مردن و باج و 
خیانەتی ئەمریکا لە کوردەکان نەبێت

هەیفاء زەعیتەر 

چیرۆکی سەد ساڵ دەستبەرداربوونی 

ئەمریکا لە کوردەکان 

وەرگێڕانی: پەیام ئازاد
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پــاش ئــەوەی کۆشــکی ســپی ڕای گەیانــد، هێــزە ئەمریکییــەکان 
ســووریا  خۆرهەاڵتــی  باکــووری  لــە  خۆیــان  پێگەکانــی  لــە 
ــز«  ــۆرک تایم ــە »نی ــەر ل ــان، نووس ــۆڵ کرۆگم ــێنێتەوە، پ دەکش
ــەو شــێوەیەی ســەرۆک ترەمــپ  ــارەی بڕیارێکــی ل پرســیاری دەرب
کــردوە، کــە ڕێ بــۆ پڕۆســەی ســەربازیی تورکــەکان خــۆش دەکات: 
)ئایــا ئــەوە لەبــەر بەرژەوەندیــی هاوبەشــی ئەمریــکا و تورکیایــە؟ 
ئایــا لەبــەر ئەوەیــە ئــەردۆگان، کەســێکی ســتەمکار و دڕندەیــە 
و لــەو جــۆرە کەســایەتییانەیە، کــە ترەمــپ کەیفــی پێیــان دێــت؟ 

یــان لەبــەر ئەوەیــە ڕووســیا داوای لــێ کــردوە؟(.

بــە  دەشــێت  کــە  چــوارەم،  ئەگــەری 
خەیاڵــی کرۆگماندا نەهاتبێــت ئەوەیە، 
ئاســایی ســەرۆکی ئەمریکایــە،  ترامــپ 
ئــەو ئەمریکایەی؛ ژمارەی ئەو جارانەی 
تێیدا دەســتبەرداری کــوردەکان بوە، یان 
»خیانەتــی لــێ کــردوون« وەک خۆیــان 
دەســت  یــەک  پەنجەکانــی  بــە  دەڵێــن، 
ناژمێررێــت، زیاتــر لــە هەشــت جار، لە 
لــە  چارەنووسســازدا،  کاتــی  و  تــەوەر 
مــاوەی ســەد ســاڵی ڕابــردوودا ئەمریــکا 

دەستبەرداریان بوە.
مەبــە،  دڵنیــا  هیــچ  لــە  جیهانــدا،  »لــە 
مــردن و بــاج و خیانەتــی ئەمریــکا لــە 
شــوارتزی  جــۆن  نەبێــت«،  کــوردەکان 
دینامیــکای  شــێوەیە  بــەو  نووســەر، 
نێــوان  ســاڵەی  چەندیــن  پیوەندیــی 
ئەمریــکا و کوردەکانــی کــورت کــردەوە، 
پێــی وابــوو؛ لــە بەرانبــەردا کــوردەکان 
هەمیشــە پێیــان وا بــوە، ئەمریکییەکان 
بــە هــۆی ئەخالقــی باشــی کوردەکانەوە، 
ئەســتێرەیەک بە ناوچەوانیاندا دەکەن. 

بــەاڵم هەموو جارێک، ئەو ســیناریۆیەی 
لێــی ترســاون ڕووی داوە: وازهێنــان و 
دەستبەرداربوونی ئەمریکییەکان لێیان.
ڕوون  وێنەکــە  کورتــی  بــە  ئەگــەر 
گروپیکــی  کــوردەکان،  بکەینــەوە: 
ئیتنیــن، نزیکەی چل ملیۆن کەس دەبن، 
دەوڵەتێکــی  دامەزراندنــی  بــە  خــەون 
ســەربەخۆوە دەبینــن، ئێســتە لــە نــاو 
دەوڵەتانــی )تورکیــا و ئێران و عێراق و 
ســووریا(دا دەژین، کە هەر چواریان لە 
سەر ئەوە کۆکن، ڕێ لە بەدیهاتنی ئەو 
خەونــە بگرن بە هــەر ڕێگەیەک بێت، 
ئــەو وێنەیــە دەری دەخــات، کــوردەکان 
»ئامڕازێکی نموونەیی«ین، کە دەکرێت 
ئەمریــکا لــە سیاســەتی دەرەوەیــدا، دژی 
هەر کەسێک بیەوێت جاڕزی بکات، بە 

کاریان بهێنێت.
بــا بگەڕێینــەوە بــۆ الی شــوارتز، کە بە 
پشتبەستن بە »ئەو جارانەی ڕابردوو، 
ئــەو  ئەمریــکا  ئیــدارەی  تێیــدا  کــە 
ئامــڕازەی بــەکار هێنــاوە و پاشــان وازی 

لــێ هێنــاوە  ڕووبــەڕووی چارەنووســی 
خــۆی ببێتــەوە« دیــدی ئەمریــکا بۆ ئەو 
ئامــڕازە بــاس دەکات و دەڵێت: )ئەمریکا 
بــەم شــێوەیە بیــر دەکاتــەوە: دەتوانیــن 
دەوڵەتــەی  چــوار  لــەو  کام  هــەر  لــە 
کەوتنــە  ئەگــەر  تێــدان،  کوردەکانــی 
دژایەتی لەگەڵمــان، کوردەکان چەکدار 
بکەیــن، جا بــۆ ئاژاوەنانەوە بێت یان بۆ 
هــەر ئامانجێکــی تــری جیــاواز ... هــەر 

ئەوەندە، نە زیاتر(.
وێســتگەکانی خیانــەت .. لــە ســەرەتای 

بیستەکانەوە
بــۆ تێگەییشــتن لە جــۆری  خیانەتەکە، 
پێویســتە بگەڕێینــەوە بــۆ ئەو هەشــت 
وێســتگەیەی لــە مێــژوودا ڕوویان داوە 
و  یەکــەم  ئەمریکییــە  »فێڵــە  بــە  و 

بچووکەکە« دەست پێ دەکات.
لــەو قۆناغــەدا، ئیمپڕاتۆریــای عوســمانی 
و لە ناویشــیدا کوردەکان تێکشکابوون، 
ناسیۆنالیزمی کوردی گەشەی کردبوو و 
پێی وابوو کاتی ئەوە هاتوە، نیازەکانی بە 
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ســەربەخۆ  دەوڵەتێکــی  دامەزراندنــی 
بــە نــاوی »کوردســتان« ەوە بێتــە دی، 
تەنانــەت هاوپەیمانــە خۆرئاواییــەکان، 
لــە  دەوڵەتەیــان  ئــەو  وێنایەکــی 
پەیماننامــەی »ســیڤەر«دا کردبــوو، کــە 
تــەواوی  بــە  عوســمانی  ئیمپڕاتۆریــای 

هەڵوەشاندەوە.
تورکــەکان دژی ئــەو وێناکردنــە بوون، 
ئەوان لەو پەیماننامەیەدا لە کوردەکان 
گرینگتــر بــوون، بۆیــە ئەمریکییــەکان 
)فێڵــە  بەریتانییــەکان  هاوکاریــی  بــە 
گەورەکــە ئــەوان کردیان(، پاڵپشــتییان 

لــە پەیماننامەیەکــی نــوێ کــرد، )لۆزان، 
بــە  ڕێگــەی  لــۆزان،  1923ز(.  ســاڵی 
ســووریا  و  عێــراق  دا،  بەریتانییــەکان 
دابــەش بکــەن، بــەاڵم هیــچ خاڵێکــی لــە 

بەرژەوەندیی کوردەکان تێدا نەبوو.
جیهانــی،  دوەمــی  جەنگــی  پــاش  لــە 
ئەمریــکا ڕۆڵــی بەریتانیــای وەک هێــزی 
کۆڵۆنیاڵیســتی سەرەکیی لە خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاستدا پڕ کردەوە.
»عەبدولکەریم قاسم«ی سەرەککۆماری 
ئەمریــکاوە  نیســبەت  بــە  عێــراق، 
»پیاوێکــی گوێڕایــەڵ« نەبــوو، بۆیــە لە 
ماوەی دەســەاڵتەکەیدا، لە نێوان 1958 
بــۆ 1963 ئەمریــکا، کوردەکانــی عێراقی 

لە دژی چەکدار کرد.
لــە  پاڵپشــتیی  ســاڵی 1963ز، ئەمریــکا 
کودەتای ســەربازیی دژی قاســم کرد، کە 
ســەدام حســێنی گەنج لەو سەردەمەدا، 
ڕۆڵێکی بچووکی تێدا گێڕا. لەگەڵ ئەو 
دەســتبەجێ  ئەمریــکا  پەرەســەندنەدا، 
کــوردەکان  لــە  خــۆی  هاوکارییەکانــی 
بــڕی، بەڵکــوو لەوەیــش زیاتــر، ناپاڵمــی 
بــۆ  عێــراق،  نوێــی  حکوومەتــی  بــە  دا 
ئــەوەی لە پڕۆســەی ســەرکوتکردنیاندا 
بــە کاری بهێنێــت، ئەمــە »بــاری الندۆ« 
لــە کتێبەکەیــدا بە ناونیشــانی »تۆڕێک 
فرتوفێڵــی  مێژوویــی  خەڵەتانــدن:  لــە 
خۆرئاوایــی لــە عێــراق، لــە چەرچڵەوە 
بــۆ کەنــەدی و بــۆ جــۆرج دەبلیو بۆش – 

2007ز« دۆکیۆمێنتی کردوە.
لــە خولگــەی  عێــراق  لــە حەفتاکانــدا، 
ســۆڤیەت نزیــک بــوەوە، پالنــی ئیــدارەی 
هێنــری  سەرپەرشــتیی  بــە  نیکســۆن، 

کیســنجەر و بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ 
ئێرانی شــای هاوپەیمانی ئەو سەردەمە، 
چەکدارکردنــی کوردەکانــی عێراق بوو. 
ئێران هەرگیز ڕازی نەبوو، لە پالنێکدا 
ســەرکەوتنی یەکجارەکیــی بــۆ کوردانی 
عێــراق مســۆگەر بــکات )لەبــەر هۆکارە 
هاندانــی  هــۆی  نەبێتــە  بەناوبانگەکــە: 
کوردەکانــی نــاو خــۆی(، بــەاڵم دڵنیا بوو 
بــە  تەنگهەڵچنینــە  بــۆ  تەنهــا  لــەوەی 

حکوومەتی عێراق.
کۆنگرێــس  بــۆ  دواتــردا  ڕاپۆرتێکــی  لــە 
»کــوردەکان«  )کڕیارەکانمــان  هاتــوە: 
لــەو پالنــە ئــاگادار نەکردبــوەوە، تەنهــا 
هانمــان دان، لــە شــەڕکردن بــەردەوام 
کاری  هەڵکەوتــەی  لــە  تەنانــەت  بــن. 
نهێنییشــدا، ئــەوەی کردمــان ڕەفتارێکــی 

بێباکانە بوو(.
پاشــان چرکەســاتی خیانەتەکــە هــات، 
ئەو کاتەی شــا و ســەدام حســێن ســاڵی 
1975 ڕێککەوتننامەی جەزائیریان مۆر 
کــرد، یەکێــک لە خاڵــە ســەرەکییەکان، 
بڕینی هەموو هاوکارییەک لە کوردەکان 
بــوو، لــە ژێــر ئــەو ڕۆشــنایییەدا، هێــزە 
عێراقییــەکان بــەرەو باکــوور جــوواڵن 
ســەربڕین،  کەســیان  هــەزاران  و 
ســەدای  و  هــاوار  ســەردەمە  ئــەو 
»هاوپەیمانــە  نەدەگەییشــتە  ئــەوان 
ئەمریکییەکان«یان، وەک مەال مستەفای 
بارزانی ئەو ســەردەمە لە نامەکەیدا بۆ 

کیسنجەر باسی کردوە.
کیســنجەر  گاڵتەجاڕانەکــەی  وەاڵمــە 
لــەو ســەردەمەدا، ســەرەڕای جیاوازیــی 
گەورەی کەسایەتییان، بەاڵم وەاڵمەکانی 

“

لە هەشتاکاندا، 
کاتێک سەدام حسێن، 

سەربڕینخانەی بۆ 
کوردەکان دانا، 

ئیدارەی ڕۆناڵد ڕیگن، 
چاک دەیزانی ئێران 
چەکی قەدەغەکراوی 
بەکار هێناوە، بەاڵم 
بە هۆی ئەو زیانەی 

عێراقی ئەو سەردەمە 
بۆ کۆماری ئیسالمیی 
ئێران هەی بوو، ڕێگر 
بوو لەوەی کۆنگرێس 
سزا بە سەر عێراقدا 

بسەپێنێت، 
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ئێســتای ترەمپمــان بیــر دەخاتــەوە. زۆر 
بــە ســادەیی نووســیبووی: )نابێــت کاری 
نهێنــی و کاری مــوژدەدەران »بانگەوازی 

دینی« تێکەڵ بکرێن(.
لە هەشــتاکاندا، کاتێک ســەدام حســێن، 
دانــا،  کــوردەکان  بــۆ  ســەربڕینخانەی 
ئیــدارەی ڕۆناڵــد ڕیگــن، چــاک دەیزانــی 
بــەکار  قەدەغەکــراوی  چەکــی  ئێــران 
ئــەو زیانــەی  بــە هــۆی  بــەاڵم  هێنــاوە، 
کۆمــاری  بــۆ  ســەردەمە  ئــەو  عێراقــی 
ڕێگــر  بــوو،  هــەی  ئێــران  ئیســالمیی 
بــوو لــەوەی کۆنگرێــس ســزا بــە ســەر 
عێراقدا بســەپێنێت، لەو هەواڵنەشیدا، 
هەندێــک لــە میدیــاکان هــاوکاری بــوون 
ئــەو  گواســتنەوەی  و  پەخشــكردن  و 
سەربڕینخانە و کوشتارەیان پەردەپۆش 

کرد و پشتگوێ خست.
مــاوەی  لــە  و  نەوەتــەکان  لــە  کاتێــک، 
جەنگی کەنداودا، ئەمریکا دەستی کردە 

بۆمبارانکردنــی عێــراق، ســەرەک جــۆرج 
بۆش بانگەوازی کرد بۆ »گەلی عێراق و 
سوپای عێراق« جڵەوی دەسەاڵت بگرنە 
دەســت و دیکتاتــۆر ناچــار بە چۆکدادان 

بکەن.
کوردەکانــی  و  شــیعە  ســەردەمە،  ئــەو 
پەیامەکەیــان  پیــت  بــە  پیــت  عێــراق، 
لەگــەڵ  وابــوو  پێیــان  وەرگــرت، 
شــیکارە  دواتــر  بــەاڵم  ئەوانیەتــی، 
بــۆش  خســت:  دەریــان  سیاســییەکان 
ئــەو  نەبــوە،  ڕاســتگۆ  قســەکانیدا  لــە 
دەیویســت تەنها ســوپا، جڵەوی کارەکان 
هیــچ  بــە  ڕێ  بگرێــت و  دەســتەوە  بــە 
بزووتنەوەیەکی دیموکراسی نەدرێت،تا 
عێــراق ئەنجومەنێکــی ســەربازی بیبات 
بەڕێــوە نەک ســەدام، ئەمە بــە بەڵگەی 
قســەکانی تۆمــاس فریدمان لــە نیۆیۆرک 

تایمز.
کلینتۆنیشــدا،  بیــڵ  ســەردەمی  لــە 

کوردەکانــی عێــراق، لەبــەر ئــەوەی دژی 
ســەدام لەگەڵیــدا بوون، »کــوردی باش« 
بــوون، بــەاڵم دراوســێکانیان، کوردانــی 
تورکیــا، لــە کــوردە« خراپــەکان« بوون 
چونکە تورکیای هاوپەیمانی ئەمریکایان 
تــووڕە دەکــرد، بۆیــە چەکــی دەنــارد بــۆ 
تورکیــا، ئەویــش لــە کوشــتنی هــەزاران 
درێغیــی  گوندەکانیانــدا  وێرانکردنــی  و 

نەدەکرد.
شــوارتز ئــەو قســانە بــاس دەکات، کــە 
شــارەزایان دوای جەنگی ســاڵی 2003ی 
عێــراق کردیان، لەوانەیش کریســتۆڤەر 
هیچێنــز، کــە پێــی وا بــوو »پێویســتە 
کوردەکانــدا  پێنــاوی  لــە  ئەمریــکا 
نێــوان،  دیالۆگێکــی  لــە  بجەنگێــت«، 
ئــەو  دزەپیکــەری  ئێلزبێــرگ«  »دانیــاڵ 
بــە  شەســتەکاندا  لــە  دۆکیۆمێنتانــەی 
پێنتاگــۆن«ەوە  نــاوی »دۆکیۆمێنتــەکان 
ناســران، لەگــەڵ »ویلیــام کریســتۆڵ«ی 

هێزەکانی سوریای دیموکرات لەکاتی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆندا
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کۆنزەرڤاتیڤــە  لــە  نزیــک  نووســەری 
نوێیەکاندا.

دەڵێــت:  ئێلزبێــرگ  دیدارەکــەدا،  لــە 
)کــوردەکان هەمــوو ئــەو هۆکارانەیــان 
لە بەردەســتدایە، بۆ گومانکردن لەوەی 
جارێکی تر ئەمریکا وەک جارانی پێشوو 
ئەمــڕۆ  کــە  دەکات.  لــێ  خیانەتیــان 
بانگهێشــتی تورکیامــان کــرد بەشــداریی 
جەنگــی عێــراق بــکات، مایــەی دڵنیایــی 
وەاڵمــی  کریســتۆڵ  نییــە(.  کــوردەکان 
دەداتەوە: )من دژی ئەوەم خیانەتیان لێ 
بکرێــت. بــە دڵنیایییــەوە تۆ مەبەســتت 
ئــەوە نییــە، خیانەتەکانــی ڕابردوومــان 
دەبێتە بیانوو تا ئەم جارەیش خیانەتیان 
لێ بکەینــەوە؟(. وەاڵمەکــەی ئیلزبێرگ 
یەکالکەرەوە بوو: )پێویستە خیانەتیان 
لێ نەکەین، بەاڵم بە داخەوە، دەیکەین(. 
کریســتۆڵ بەو ڕایــە ڕازی نەبوو، بەاڵم 

ئێلزبێرگ لە سەر حەق بوو!
دوای  ســەربەخۆیی  دەڵێــت؛  شــوارتز 
جەنگی کوردەکانی عێراق، بارگرژییەکی 
گــەورەی بــۆ تورکیــا دروســت کردبــوو، 
بۆیــە ئەمریــکا ســاڵی 2007 ڕێگــەی دا، 
هەڵمەتێکــی بۆمبارانی چــڕ و توندوتیژ 

لە دژیان بەرپا بکات.
ئەو کات گۆڤارەکەی کریستۆڵ »ویکلی 
ســتاندارد« نووســی: )ڕێــک، ئەمــە ئــەو 

خیانەتەیە پێویستە ئەمریکا بیکات(!
ئەڵقــەی کۆتایی؟ مێــژوو پێچەوانەکەی 

دەڵێت
خیانەتــە  زنجیــرەی  درێــژەی  لــە 
بەردەوامەکاندا، ئەڵقەی ترامپ لەگەڵ 
کوردانی سووریا نوێترینیانە. »هێزەکانی 

ســووریای دیموکراتی« ســااڵنی 2014 و 
2015، شــەڕی زۆر قورســیان بەرانبەر 
هێزەکانــی داعــش ئەنجــام دا، هاوکات لە 
بەرانبەر »نەصرە«ش کەوتنە شەڕەوە، 
لەگەڵ هاتنەناوەوەی سەربازیی ئەمریکا 
و دەوڵەتانــی ڕۆژئاوایــی تــر بە ئامانجی 
پڕۆســە  دوای  لــە  داعــش،  لەناوبردنــی 
ئەورووپــا  لــە  داعــش  خوێناوییەکانــی 
و کوشــتنی بارمتــە و ڕۆژنامەنووســی 
ڕۆژئاوایــی، چەکــدارە کــوردەکان ئــەو 
کاتــە، »تاکــە الیەنــی شایســتە« بــوون، 
ڕازی بــوون لەگەڵ ئەمریکییەکاندا کار 

بکەن.
کاتێکیــش ترەمــپ بڕیاری کشــانەوەی دا، 
گوتی: )لەوەیە خەریک بین لە ســووریا 
دەســتبەرداری  بــەاڵم  بکشــێینەوە، 
گەلێکــی  ئــەوان  نابیــن،  کــوردەکان 
نــاوازە و چەکــداری قەشــەنگن(، بــەاڵم 
)هاوبەشــیمان لەگــەڵ تورکیا لە ناتۆ و 

لە بازرگانیشدا زۆر چاکە(.
ڕۆژنامەی »تایمز« لە الپەڕەی یەکەمیدا 
نووســیویەتی؛ ناکرێــت بــە هــۆی ئــەو 
خۆرهەاڵتــی  لــە  ئــەوڕۆ  کێشــەیە 
بوەتــەوە،  ڕووبــەڕووی  ناوەڕاســتدا 
هۆکارەکــە  بکرێــت،  ترەمــپ  لۆمــەی 
بــاراک  ســەرۆک  پێشــووتری  بڕیــاری 
بــەوەی بڕیــاری دا یارمەتیــی  ئۆبامایــە، 
هێزەکانــی ســووریای دیموکــرات بکات و 

چەکداری کردن«.
پێــی  ڕۆژنامەکــە  بەرانبــەردا،  لــە 
وایــە، گەورەتریــن کێشــە لــە مامەڵەی 
دڵڕەقانــەی ترەمــپ لەگــەڵ کوردەکاندا، 
ئــەو پەیامانەیە کــە بۆ هاوپەیمانەکانی 

ئەوەیــە:  ئەویــش  دەنێرێــت،  تــری 
»ئەمریــکا، هاوپەیمانێکــە نابێت پشــتی 

پێ ببەستیت«.
بە نیسبەت کوردەکانەوە، سەرۆکەکان 
و  ناگۆڕێــت  هیــچ  بووبــن  کــێ  هــەر 
جارەکانــدا،  هەمــوو  لــە  نەگــۆڕاوە. 
جۆراوجۆرەکانــی  خیانەتــە  لەگــەڵ 
قســە  ژیــاون،  ئەمریکییەکانــدا 
بەناوبانگەکەیــان »کورد دۆســتی نییە، 
چیــاکان نەبێــت« بە ڕاســت گەڕاوە ... 
هــەر چــی ئەمریکییەکانــن، تەنهــا ئــەو 
کاتە دۆستیانن، کە بەرژەوەندییەکانیان 

وا بخوازێت.
کاتێــک  ئەمریکییــەکان  کۆتاییــدا،  لــە 
کۆمەکــی کوردەکان دەکــەن، نایانەوێت 
ســەرکەوتنی یەکالکــەرەوە بــە دەســت 
بهێنن، چونکــە کوردەکانی تر، ئەوانەی 
لــە واڵتانی هاوپەیمانــی ئەمریکادان، بە 
هــۆی ئــەو ســەرکەوتنەوە »بیرۆکــەی 
مێشــکدا،  بــە  دێ  نەخوازراو«یــان 
ئەمەیش پێچەوانەی خاڵی مامەڵەکردن 
لەگــەڵ »ئامــڕازەکان«ە، لــە سیاســەتی 

دەرەوەی ئەمریکادا.

سەرچاوە:
ســوف  »ببســاطة  زعیتــر،  هیفــاء 
نخونهــم«... قصص تخلي أمريكا عن 
األكــراد منذ مئة عام حتى اآلن، موقع 

رصیف 22، 11 أكتوبر 2019.
 

 



ڕێککەوتنی کوردەکان و حکوومەتی ئەسەد
کێ سوودمەندی یەکەمە؟

عیماد حەسەن

وەرگێڕانی: ئاران عەلی
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چاودێــران لــەو بــاوەڕەدان کــە ڕێککەوتنــی نێــوان ئیــدارەی 
خۆســەریی کــوردەکان و حکوومەتەکــەی بەشــار ئەســەد بــۆ هــەر 
دوو ال وەک ئــەو چڵەپووشــە وایــە، کــە لــە دەمــی نقوومبوونــدا 
پەنــای بــۆ دەبرێــت. کــوردەکان وەهــا بیــر دەکەنــەوە، کــە پــاش 
ئــەوەی ئیــدارەی ترەمــپ دەســتبەرداریان بــوو، لــە کاتێکــدا کــە 
ئەورووپایــش هیــچ ڕۆڵێکــی کاریگــەری نییــە لــە ناوچەکــەدا، 
هیــچ بوارێــک نەماوەتــەوە لــە بەردەمیانــدا جگــە لــە هانابــردن 

ــۆ حکوومەتــی بەشــار ئەســەد. ب

پــاش ئــەوەی ســااڵنێکی زۆر حکوومەتی 
ســووریا هەمــوو جــۆرە ڕێککەوتنێکــی 
و  دەکــردەوە  ڕەت  کــوردەکان  لەگــەڵ 
بــە گروپــی میلیشــیایی نــاوی دەبــردن، 
جــۆرە  هەمــوو  کوردەکانیــش  هــاوکات 
دیمەشــق  لەگــەڵ  ڕێککەوتنێکیــان 
و  ســتەمکار  بــە  و  دەکــردەوە  ڕەت 
لــە  کەچــی  دەبــرد،  ناویــان  دیکتاتــۆر 
ئۆکتۆبــەری  مانگــی  ســەرەتاکانی 
گەیانــد،  ڕایــان  ال  دوو  هــەر  2019دا، 
گەییشــتوونەتە ئەجێندایەکی هاوبەش 
بــۆ باوکردنــەوەی ســوپای ســووریا بــە 
درێژاییــی ســنوورەکانی ســووریا لەگەڵ 
تورکیــا بــۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ســوپای 
نــاو  لــە  میلیشــیاکانی  هێــزە  و  تورکیــا 

خاکی ئەو واڵتەدا.
ئایا دیمەشق براوەی یەکەمە؟

ســووریا  حکوومەتــی  ئــەوەی  وێــڕای 
ڕاگەیاندنــە  لــە  شــێوەیەک  هیــچ  بــە 
لــەم  باســی  خۆیــەوە  فەرمییەکانــی 
ڕێککەوتنــە نەکــرد بــە فەرمــی، بــەاڵم 

بــێ گومــان نەدەهاتە نــاو ڕێککەوتنێکی 
وەهاوە، ئەگەر لە ســەر زەمینەی واقیع 
دەســتکەوتگەلێک بە دەســت نەهێنێت. 
دیمەشــق  لەپێشــینەی  ســتراتیژی 
ئەوەیــە، بچێتە ناوچەکانی خۆرهەاڵتی 
واڵتەکــەی، دواتریــش دەســت بــکات بــە 
دانوســتان لــە ســەر کۆنترۆڵکردنــەوەی 

بەشەکانی باکووری واڵتەکەی.
بە گوێرەی ڕێککەوتننامەی ئەدەنە، کە 
ساڵی 1998 لە نێوان سووریا و تورکیادا 
ئیمــزا کــراوە، دەبێــت دیمەشــق دەســت 
پارتــی  پشــتیوانیکردنی  لــە  هەڵبگرێــت 
کرێکارانی کوردستان و ڕێگە نەدات بە 
یەکەکانــی پەکەکــە کە لە دەرەوە بێنە 
ناو سووریا، هاوکات ئەو واڵتە لە سەر 
ئاســتی فەرمــی بەڵێنــی بە تورکیــا داوە، 
هەمــوو چاالکییــە فەرمییەکانی گروپە 
بــە  ســەر  سیاســی و چەکدارییەکانــی 

پەکەکەی قەدەغە کردوە.
بارودۆخــی  لــە  نزیــک  چاودێرانــی 
ناوچەکــە، پێیــان وایــە، بوونــی ســوپای 

ئــەو ســنوورە وەک  لــە ســەر  ســووریا 
الیەنێکی جیاکەرەوە لە نێوان کوردەکان 
و تورکــەکان، یەکێکــە لە گرەنتییەکان 
کــە دەکرێــت ڕژێمی ســووریا پێشــکەش 
بە تورکیای بکات. الی خۆیەوە دیمەشق 
بــە باکگراوندێکــی بەهێــزەوە دەچێتــە 
هەر دانووســتانێکەوە لەگــەڵ تورکیادا، 
چونکــە بەشــێکی زۆر لــە ناوچەکانــی 

خۆی بە دەست هێناوەتەوە.
یەکێــک لەو خااڵنەی کە بە دڵنیایییەوە 
ڕێککەوتنێکــی  هــەر  لــە  ســووریا 
داوای  تورکیــادا  لەگــەڵ  داهاتوویــدا 
دەکات، دەســتبەرداربوونی تورکیایــە لە 
ســووریا،  ئۆپۆزســیۆنی  پشــتیوانیکردنی 
یاخــود النــی کەم کەمکردنــەوە و بڕینی 
ســەرچاوەکانیان و قەتیســکردنیان لــە 
ناوچەیەکــی بەرتەســکدا. الی خۆیــەوە 
یەکێک لــە خاڵەکانی جێگەی داواکاریی 
تورکیــا، بریتــی دەبێــت لــە گێڕانــەوەی 
بــۆ  واڵتەکــەی  ســوورییەکانی  ئــاوارە 
ناوچەکانــی ژێــر کۆنترۆڵــی دیمەشــق، 
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ئەوەیش لە بەرانبەر بەرەوپێشــچوونی 
و  ســووریا  حکوومەتــی  مەیدانیــی 
تێگەییشــتنی سیاســی لــە ســەر بنەمای 

لێکتێگەیشتنی ئەستانە.
بــۆ »کەمتریــن  کــوردەکان؛ دەســتبردن 

زیان«
لەگەڵ باوبوونــەوەی هێزەکانی تورکیا 
لە قوواڵییی خاکی سووریادا و کشانەوەی 
هێزەکانی ئەمریکا لە باکووری ســووریا، 
لــە واقیعــی زەمینیدا هێــزە کوردییەکان 
ڕووبــەڕووی گرفــت و کێشــەی گەورە 
لــە  ئــەوەی  بارەیشــدا  لــەم  بوونــەوە، 
دەســتیان دەهــات تەنهــا هەنگاونــان بوو 
بۆ ســووککردنی فشارەکانی سەریان بە 

هەر جۆرێک بوە.
ڕێککەوتنەکــە  ڕاگەیاندنــی  پــاش 
ئــەم  پشــت  هــۆکاری  کــوردەکان 
ڕێککەوتنەیــان بــۆ ئــەوە گێڕایەوە، کە 
پاش ئــەوەی هاوپەیمانێتیــی نێودەوڵەتی 
و الیەنی ئەمریکی دەستیان هەڵگرت لە 
پاراستنی سنوورەکان و ناوچەکەیش لە 
هەڕەشەکانی تورکیا و گڵۆپی سەوزیان 
تورکیــا،  هێرشــەکانی  بــۆ  داگیرســاند 
کــوردەکان ناچــار بــوون بــۆ هەنگاونــان 
بەرەو گەڕان بە شوێن بژاردەیەکی تر، 
ئەویــش گفتوگۆکردنــە لەگــەڵ ئەســەد 
و مۆســکۆدا، بــە مەبەســتی دۆزینەوەی 
دەرچەیەک بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم 
هێرشــانە، چونکە گەلێــک ڕووبەڕووی 

کوشتاری بە کۆمەڵ دەبێتەوە.
هەندێک لە چاودێرە سیاسییە کوردەکان 
بــە  کــوردەکان  دەکــەن،  لــەوە  بــاس 
بەرزکردنەوەی ئااڵی ســووریا لە جیاتى 

ئــااڵی ئەمریــکا، گەورەترین ســوودمەند 
دەبــن. هاوکات بەم هەنــگاوە کوردەکان 
کارتێکــی نوێیان بەرز کردەوە بە ڕووی 
تورکیادا، وەک هەوڵێک بۆ ئەوەی تورکیا 
هیــچ پاســاوێکی بــە دەســتەوە نەبێت بۆ 
بــۆ  ســەربازی  پڕۆســەی  ئەنجامدانــی 
ســەر باکــووری ســووریا، چونکــە چیــی 
تــر کــوردەکان لــە الیــەن حکوومەتێکی 
دەپارێزرێــن،  ســەروەرییەوە  خــاوەن 
نێودەوڵەتیــی  هێزێکــی  ئەویــش  کــە 
وەک ڕووســیای لــە پشــتەوەیە، هەمــوو 
کــوردەکان  زەرەری  زیــان و  ئەمانەیــش 
لــە واقیعــدا کــەم دەکاتــەوە. بــە گشــتی 
دەتوانیــن بڵێیــن کــە الیەنــی کــوردی لــە 
و  دەکات  زیــان  دووردا  داهاتوویەکــی 
دۆڕاو دەبێــت، بــەاڵم هــەر چۆنێک بێت 
خراپتریــن ڕێککەوتــن باشــترە لــە هەر 

جەنگێک لە مەودای دووردا.
هاریکاریی هاوبەش دژ بە ئۆپۆزسیۆن؟

ڕاگەیاندنــی  پــاش  ڕاســتەوخۆ 
خــۆی  تــر  پرســیارێکی  ڕێککەوتنەکــە، 
زەق دەکاتــەوە: ئایــا دەشــێت هــەر دوو 
حکوومەتــی  و  کــوردەکان  الیەنــی 
دیمەشــق هاریکاریــی یەکتــر بکــەن دژ 
بە یەکە چەکدارە ئۆپۆزسیۆنەکان، کە 
لە الیەن تورکیاوە پاڵپشتی دەکرێن؟ بە 
تایبەت کە هەر دوو ال کێشــەی خۆیان 
هەیــە لەگەڵ ئــەم ئۆپۆزســیۆنەدا. ئەم 
هاریکارییــە ڕەنگــە ڕوو بدات، بەاڵم لە 
ســەر ئاســتێکی فراوان نــا، ڕەنگە تەنها 
لە ئیدلیب ڕوو بدات، ئەویش لە ســەر 

ئاستێکی زۆر فراوان.
ئێســتا لە نیــگای چاودێرە تورکەکانەوە، 

پێگەیەکــی  لــە  کــوردەکان  جەنــگاوەرە 
گەلێــک الوازدان، پــاش ئــەوەی ئەمریــکا 
دەســتی لــێ هەڵگرتــن. ڕەنگــە تاکتیکــی 
حکوومەتی ســووریا لەم بارەیەوە ئەوە 
بێــت، کــە کوردەکان بــە کار بهێنێت لە 
شــەڕی کۆنترۆڵکردنــەوەی ئیدلیبدا، لە 
بەرانبــەر بەدەســتهێنانی پارێــزگاری لــە 
الیــەن حکوومەتی ســووریا و هێزەکانی 

ڕووسیا و میلیشیا ئێرانییەکانەوە.
گرەنتیی ئەم ڕێککەوتنە چییە؟

بــەاڵم ڕێککەوتنێکــی لــەم جــۆرە هــەر 
لە ســەرەتاوە فشــەڵ دیارە و بێ گومان 

ئەوەیش لە بەرانبەر بەرەوپێشــچوونی 
و  ســووریا  حکوومەتــی  مەیدانیــی 
تێگەییشــتنی سیاســی لــە ســەر بنەمای 

لێکتێگەیشتنی ئەستانە.
بــۆ »کەمتریــن  کــوردەکان؛ دەســتبردن 

زیان«
لەگەڵ باوبوونــەوەی هێزەکانی تورکیا 
لە قوواڵییی خاکی سووریادا و کشانەوەی 
هێزەکانی ئەمریکا لە باکووری ســووریا، 
لــە واقیعــی زەمینیدا هێــزە کوردییەکان 
ڕووبــەڕووی گرفــت و کێشــەی گەورە 
لــە  ئــەوەی  بارەیشــدا  لــەم  بوونــەوە، 
دەســتیان دەهــات تەنهــا هەنگاونــان بوو 
بۆ ســووککردنی فشارەکانی سەریان بە 

هەر جۆرێک بوە.
ڕێککەوتنەکــە  ڕاگەیاندنــی  پــاش 
ئــەم  پشــت  هــۆکاری  کــوردەکان 
ڕێککەوتنەیــان بــۆ ئــەوە گێڕایەوە، کە 
پاش ئــەوەی هاوپەیمانێتیــی نێودەوڵەتی 
و الیەنی ئەمریکی دەستیان هەڵگرت لە 
پاراستنی سنوورەکان و ناوچەکەیش لە 
هەڕەشەکانی تورکیا و گڵۆپی سەوزیان 
تورکیــا،  هێرشــەکانی  بــۆ  داگیرســاند 
کــوردەکان ناچــار بــوون بــۆ هەنگاونــان 
بەرەو گەڕان بە شوێن بژاردەیەکی تر، 
ئەویــش گفتوگۆکردنــە لەگــەڵ ئەســەد 
و مۆســکۆدا، بــە مەبەســتی دۆزینەوەی 
دەرچەیەک بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم 
هێرشــانە، چونکە گەلێــک ڕووبەڕووی 

کوشتاری بە کۆمەڵ دەبێتەوە.
هەندێک لە چاودێرە سیاسییە کوردەکان 
بــە  کــوردەکان  دەکــەن،  لــەوە  بــاس 
بەرزکردنەوەی ئااڵی ســووریا لە جیاتى 

ئــااڵی ئەمریــکا، گەورەترین ســوودمەند 
دەبــن. هاوکات بەم هەنــگاوە کوردەکان 
کارتێکــی نوێیان بەرز کردەوە بە ڕووی 
تورکیادا، وەک هەوڵێک بۆ ئەوەی تورکیا 
هیــچ پاســاوێکی بــە دەســتەوە نەبێت بۆ 
بــۆ  ســەربازی  پڕۆســەی  ئەنجامدانــی 
ســەر باکــووری ســووریا، چونکــە چیــی 
تــر کــوردەکان لــە الیــەن حکوومەتێکی 
دەپارێزرێــن،  ســەروەرییەوە  خــاوەن 
نێودەوڵەتیــی  هێزێکــی  ئەویــش  کــە 
وەک ڕووســیای لــە پشــتەوەیە، هەمــوو 
کــوردەکان  زەرەری  زیــان و  ئەمانەیــش 
لــە واقیعــدا کــەم دەکاتــەوە. بــە گشــتی 
دەتوانیــن بڵێیــن کــە الیەنــی کــوردی لــە 
و  دەکات  زیــان  دووردا  داهاتوویەکــی 
دۆڕاو دەبێــت، بــەاڵم هــەر چۆنێک بێت 
خراپتریــن ڕێککەوتــن باشــترە لــە هەر 

جەنگێک لە مەودای دووردا.
هاریکاریی هاوبەش دژ بە ئۆپۆزسیۆن؟

ڕاگەیاندنــی  پــاش  ڕاســتەوخۆ 
خــۆی  تــر  پرســیارێکی  ڕێککەوتنەکــە، 
زەق دەکاتــەوە: ئایــا دەشــێت هــەر دوو 
حکوومەتــی  و  کــوردەکان  الیەنــی 
دیمەشــق هاریکاریــی یەکتــر بکــەن دژ 
بە یەکە چەکدارە ئۆپۆزسیۆنەکان، کە 
لە الیەن تورکیاوە پاڵپشتی دەکرێن؟ بە 
تایبەت کە هەر دوو ال کێشــەی خۆیان 
هەیــە لەگەڵ ئــەم ئۆپۆزســیۆنەدا. ئەم 
هاریکارییــە ڕەنگــە ڕوو بدات، بەاڵم لە 
ســەر ئاســتێکی فراوان نــا، ڕەنگە تەنها 
لە ئیدلیب ڕوو بدات، ئەویش لە ســەر 

ئاستێکی زۆر فراوان.
ئێســتا لە نیــگای چاودێرە تورکەکانەوە، 

پێگەیەکــی  لــە  کــوردەکان  جەنــگاوەرە 
گەلێــک الوازدان، پــاش ئــەوەی ئەمریــکا 
دەســتی لــێ هەڵگرتــن. ڕەنگــە تاکتیکــی 
حکوومەتی ســووریا لەم بارەیەوە ئەوە 
بێــت، کــە کوردەکان بــە کار بهێنێت لە 
شــەڕی کۆنترۆڵکردنــەوەی ئیدلیبدا، لە 
بەرانبــەر بەدەســتهێنانی پارێــزگاری لــە 
الیــەن حکوومەتی ســووریا و هێزەکانی 

ڕووسیا و میلیشیا ئێرانییەکانەوە.
گرەنتیی ئەم ڕێککەوتنە چییە؟

بــەاڵم ڕێککەوتنێکــی لەم جۆرە هەر لە 
سەرەتاوە فشەڵ دیارە و بێ گومان 

“

ئێستا لە نیگای 
چاودێرە تورکەکانەوە، 
جەنگاوەرە کوردەکان 
لە پێگەیەکی گەلێک 
الوازدان، پاش ئەوەی 
ئەمریکا دەستی لێ 

هەڵگرتن
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ئــەوەی  بــۆ  گرەنتییــە  بــە  پێویســتی 
بــەردەوام بێت، ویالیەتە یەکگرتوەکانی 
ئەمریــکا تــا ڕادەیەکــی زۆر لە شــانۆکە 
یەکێتیــی  چــۆن  وەک  کشــاوەتەوە. 
ئەورووپــا پــێ ناچێــت ڕۆڵێکــی گرنــگ 
لــە  کــە  ســاتەوەختەدا،  لــەم  بگێڕێــت 
و  بەهێــز  شــێوەیەکی  بــە  پێشووشــدا 
هەندێــک  لــە  دەســتی  یەکالکــەرەوە 

وردەکاری وەرنەداوە.

چاودێــران لــەو بــاوەڕەدان کە ڕووســیا 
تاکــە الیەنە بۆ زامنکردنــی بەردەوامیی 
ئــەوەی  چونکــە  ڕێککەوتنــە،  ئــەم 
نێــوان  دانوســتانی  دەیەوێــت  ڕووســیا 
تورکیا و سووریایە، ئەم ڕێککەوتنەیش 
ڕێخۆشــکەر دەبێــت بــۆ ئــەو هەنــگاوە. 
بەاڵم پرسەکە پێویستی بە ڕێککەوتنی 
لۆکاڵییــش هەیــە، بــە جۆرێــک کــە هێزە 
حیزبــە  و  کوردییــەکان  چەکــدارە 

سیاســییەکان  ببنە بەشــێک لە ئیدارەی 
ناوخۆیی ناوچەکانیان.

https://www.dw.com/ar :سەرچاوە

هێزەكانی سوریای دیموکرات ئامادەین بۆ رووبەڕووبوونەوەی سوپای توركیا



هێرشی تورکیا بۆ سەر باکووری سووریا
تەماحی کۆن، هەڕەشە لە داهاتووی کوردەکان 

دەکات

وەرگێڕانی:کوردستان دیپلۆماتیک

 کەیس وینتەر )ڕۆژنامەنووسێکی
ئەڵمانییە( بۆ دوێچە ڤێلال
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ــدارە  ــی چەک ــە پێگەکان ــەو هێرشــە ســەربازییەی دژ ب ــا، ئ تورکی
کــوردە پاڵپشــتیکراوەکان لــە الیــەن ئەمریــکاوە ئەنجــام دا، کــە 
دەمێــک بــوو هەڕەشــەی ئەنجامدانــی دەکــرد. کــوردەکان لــە 
ــی  ــۆ الفاوێک ــەی ب ــا ڕێگ ــەم کارەی تورکی ــووری ســووریان. ب باک
ــاڵێکی  ــد س ــێت چەن ــە دەش ــرد، ک ــۆش ک ــی خ ــن و بارگرژی خوێ

ــت. ــەردەوام بێ ــەدا ب ــە ناوچەک ــوو ل داهات

بــە شــێوەیەکی کتوپــڕ، دۆناڵــد ترەمپــی 
بڕیــاری  ئەمریــکا،  ســەرۆککۆماری 
لــە  ئەمریکییەکانــی  هێــزە  کشــانەوەی 
ســەر ســنووری تورکیــا – ســووریا دا، 
بەمەش ڕێگەی لە بەردەم تورکیا خۆش 
بــە  دژ  پڕۆســە ســەربازییەکانی  کــرد، 
هێزەکانــی ســووریای دیموکراتی ئەنجام 
ســەرکردایەتی  کــوردەکان  کــە  بــدات، 

دەکەن.
و  پێنتاگــۆن  ناڕەزاییــی  ســەرەڕای 
وەزارەتی دەرەوە و زۆرینەی کۆنگرێس، 
بــەاڵم ئــەو گڵۆپــە ســەوزە ئاشــکرایەی 
ترامــپ بــۆ تورکیای هەڵ کــردوە، ئاماژە 
سەیروســەمەرەی  دەســتبەردانی  بــە 
ســووریای  هیزەکانــی  لــە  ئەمریــکا 
ئــەو  دەکات،  »هەســەدە«  دیموکراتــی 
هێزانــەی بــە پێــی ڕاگەیاندنــی خۆیــان، 
زیاتــر لــە یــازدە هــەزار چەکداریــان لە 
هێرشــەکان بــۆ ســەردەوڵەتی ئیســالمی 

»داعش« شەهیدبوون.
پاڵنەرەکانی تورکیا:

گەلــی  پاراســتنی  یەکینەکانــی  تورکیــا، 
کــوردی، پێکهاتــەی ســەرەکیی هێزەکانی 
گروپێکــی  بــە  دیموکــرات،  ســووریای 
پارتــی  بــە  پێوەندیــدار  تیرۆریســتیی 
دەزانێــت،  کوردســتان  کرێکارانــی 
پەکەکــە نزیکــەی چــوار دەیــە دەبێــت، 
بۆ بەدەســتهێنانی مافەکانی گەلی کورد، 

لەگەڵ تورکیا لە شەڕدایە.
ڕەجەب تەیب ئەردۆگان، ســەرکۆماری 
هەڕەشــەی  جــار  دەیــان  تورکیــا، 
لــە  ســەربازیی  پڕۆســەی  ئەنجامدانــی 
باکــووری خۆرهەاڵتی ســووریا کردووە، 
کە لەوێدا و لە میانەی جەنگی ناوخۆیی 
ســووریادا، کــوردەکان لەگــەڵ عەرەبــە 
مەســیحییەکانی  و  هاوپەیمانەکانیــان 
نیمچــە  ناوچەیەکــی  ناوچەکــەدا، 
ئارامیان پێک هێناوە، لە ڕووی دیفاکتۆوە 

خاوەنی خۆبەڕێوەبەرییە.
لــەو  ســووریا  کوردەکانــی  ئەزموونــی 
»خۆسەری دیموکراتی«یەی بە دەستیان 
پرەنســیپە  بــەو  پشــت  کــە  هێنــاوە، 

لیبڕاڵییانــە دەبەســتێت،  کۆمەاڵیەتییــە 
عەبدوڵــا ئۆجاالنــی ســەرکردەی پارتــی 
تەبەنایــان  کوردســتان  کرێکارانــی 
ئاڵنگارییەکــی  لــە  بریتییــە  دەکات، 
ڕووبــەڕووی  ئایدۆلۆژیــی  و  سیاســی 
تورکیا بوەتەوە، ئەمەیش لە هەڕەشــەی 

سەربازی مەزنترە.
ئــەو  دەترســێت،  لــەوە  تورکیــا 
دەســتکەوتانەی کــوردەکان بە دەســتیان 
هێناون، هاواڵتییە کوردەکانی خۆی هان 
دەدات، ویالیەتێکــی بچووکــی ســەر بــە 
پارتــی کرێکارانــی کوردســتان لــە ســەر 
بکــەن.  دروســت  خــۆی  ســنوورەکانی 
خاڵــە بەهێــزە ســەربازی و سیاســی و 
هەرێمایەتییەکان، کە کوردانی ســووریا 
ئێســتا هەیانــە، کارتی بەهێــزن لە هەر 
چارەســەرییەکی سیاســی لە ســووریادا، 
داننــان  میانــەی  لــە  بکــەن،  داوای  کــە 
ڕەتکردنــەوەی  و  کــورد  مافەکانــی  بــە 
تورکیــا  دەســەاڵت،  ســەنتەرگەرایی 
ئــەم پەرەســەندنەی ناوێــت و هەوڵــی 
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بنەبڕکردنی دەدات.
تورکیا پالن بۆچی دادەنێت؟

ســەرەڕای ئەوەی، چوارچێوە و قەبارەی 
نییــە،  ڕوون  تورکیــا  پڕۆســەکەی 
بــەاڵم تورکیــا ئــارەزووی ئــەوە دەکات، 
پشــتێنەیەکی ئاساییشــی بــە قوواڵییــی 
32 کیلۆمەتــر و پانایی480کــم لــە نــاو 
ســنوورەکانی  درێژاییــی  بــە  ســووریادا 
پاراســتنی  بــۆ  بــکات،  دروســت  خــۆی 
نیشــتەجێ  و  خــۆی،  ســنوورەکانی 
کردنــی نزیکــەی یــەک ملیــۆن لــە کــۆی 
و  ســووریایی  کۆچبــەری  ملیــۆن   3.6
ناوچەکانــی  لــە  ســووریاییانەی  ئــەو 
دێــن.  هێمنەکــە«  »ناوچــە  بــۆ  تــرەوە 
دەشــێت لــە ڕووی کردەیییــەوە، ناوچە 
کەنارگیرەکــە، چەنــد کیلۆمەترێــک بــە 

نــاو ســووریادا درێــژ ببێتــەوە، هەروەها 
بێــت،  پێــک  گیرفانەیــەک  چەنــد  لــە 
قۆناغێــک  چەنــد  بــە  پڕۆســەکەیش 
پێــک دێــت، کــە تورکیــا خــۆی پالنــی بــۆ 
دادەنێــت، هەڵبەت بە پاڵپشــتیی ســوپای 
واڵتەکــەی، ئەمــە جگە لە پشتبەســتن 
بــە دەســتە و تاقمــە یاخیبوە ســوورییە 
هاوپەیمانەکانــی، بەوەی لە ســەر زەوی 
شــەڕی بــۆ بکــەن و دەســت بــە ســەر 

ناوچەکەدا بگرن.
دەشــێت چوارچێوەی پڕۆسەکە تووشی 
دوای  ببێتــەوە،  ئاســتەنگێک  کۆمەڵــە 
گەیانــد،  ڕای  ئەمریــکا  ســوپای  ئــەوەی 
ڕووی  بــە  ســووریای  ئاســمانیی  بــواری 
فڕۆکە شــەڕکەرە تورکەکاندا داخستوە 
و هەندێک بەرپرســی بــااڵی ئەمریکایش 

نابێــت  لــەوەی  داوە،  هۆشــدارییان 
پڕۆســەکەی تورکیــا هێنــدە »گــەورە« 

بێت.
هۆشداریدانی کوردەکان:

کوردەکانی ســووریا، هۆشداریی پاکتاوی 
نەژادی و گۆڕینی دیمۆگرافی لە ناوچە 
ســنوورییەکان دەدەن، لــە کاتێکــدا لــە 
ســووریەدا نزیکــەی 1.8 ملیــۆن کــورد 
ناوچــە  لــە  نیوەیــان  نزیکــەی  دەژیــن، 
دابڕێنــراوە پشــێنیارکراوەکەی تورکیــادا 
دەژیــن، هەروەهــا ژمــارەی عەرەبەکانــی 
ســووریای  هێزەکانــی  دەســەاڵتی  ژێــر 

“

تورکیا لەوە دەترسێت، 
ئەو دەستکەوتانەی 

کوردەکان بە دەستیان 
هێناون، هاواڵتییە 

کوردەکانی خۆی هان 
دەدات

بەکارهێنانی چەکی قەدەغەکراو لە الیەن تورکیاوە دژی کورد
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ملیــۆن   1.5 نزیکــەی  بــە  دیموکراتــی، 
کــەس دەخەمڵێنرێــت، ئەمــە خگــە لــە 

دەیان هەزار مەسیحی.
لــە  دیموکراتــی،  ســووریای  هێزەکانــی 
گەیانــدوە،  ڕایــان  ڕاگەیەنراوێکــدا 
»بــە هــەر نرخێــک بێــت« بەرگــری لــە 
ئــەوان خاوەنــی  دەکــەن.  خاکەکەیــان 

نزیکەی شەست هەزار چەکدارن.
تۆبۆگرافیــی  سروشــتی  ئــەوەی  لەبــەر 
خۆرهەاڵتــی  باکــووری  ناوچەکانــی 

ســووریا دەشــتایی و کراوەیــە و چەکــی 
ســووکیان پێیــە، بۆیــە قورســە بتوانــن 
بەرەنگاریــی دووەمین هێزی ســەربازیی 

ناو ناتۆ ببنەوە.
وەک دیــارە، پڕۆســەکەی تورکیــا بوەتــە 
هۆی و دەبێتە هۆی ئاوارەبوونی سەدان 
هــەزار خەڵکــی ســڤیل لــە ناوچەکانــی 
ژێــر دەســەاڵتی ســوریای دیموکراتییەوە 
بــەرەو باشــوور و کوردســتانی عێراقــی 
دراوســێیان. بە هەمان شێوە، پێدەچێت 

هێرشــەکانی تورکیــا، بــۆ چەنــد ســاڵی 
ئاینــدە ناکۆکییــە نەژادییــەکان چڕتر و 
توندتــر بکاتــەوە، ئەنقــەرە لــە بــەردەم 
درێژمــەودا  ڕووبەڕووبوونەوەیەکــی 

لەگەڵ کوردەکاندا دەمێنێتەوە.
دیموکراتــی،  ســووریای  هێزەکانــی 
جەنــگ  دەدەن،  لــەوە  هۆشــداریی 
دووبــارە  ناچــاری  تورکیــادا  لەگــەڵ 
دابەشــکردنەوەی هێزەکانیــان دەکات و، 
لــە دابینــکاری و  بەمەیــش ســەرنجیان 

نەخشەی ناوچەی ئارام لە باکووری سووریا
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ئاگاداریــی لــە ســەر داعــش الواز دەکات، 
ئەمــە جگــە لــە ئیمکانیەتــی ڕاکردنــی 
زیاتر لە 11 هەزار زیندانیی داعش، کە 

هەندێکیشیان ڕایان کرد.

»ناوچەی ئارام«
هاریکاریــی ئەمریــکا لەگــەڵ هێزەکانــی 
ســووریای دیموکراتــی، ســەرچاوەیەکی 
و  تورکیــا  نێــوان  بارگرژیــی  گــەورەی 
کۆتاییــی  لــە  ترەمــپ  بــوو،  ئەمریــکا 
ســاڵی ڕابــردوودا کشــانەوەی هێزەکانــی 
ڕاگەیانــد،  ســووریا  لــە  ئەمریــکای 
لــە ســووریا دووهــەزار  کــە ژمارەیــان 
ئــەوەی داعــش  بــەر  لــە  بــوو،  ســەرباز 
کاتــەوە  لــەو  هــەر  شــکا«.  »تێکــش 
و  کۆنگرێــس  و  پنتاگــۆن  فشــاری  بــە 
هەوڵــی  ئەورووپییــەکان،  هاوپەیمانــە 

پاشگەزکردنەوەی درا.
 

نەتــەوە  بــەردەم  لــە  )ئــەردۆگان 
کۆبوونــەوەی  لــە  یەکگرتــوەکان، 
ئەنجوومەنــی  لــە  2019دا  ئەیلوولــی 
ئارامــی  ناوچــەی  نەخشــەی  ئاســاییش، 

پێشنیاری خۆی بە دەستەوەیە(
تەنانەت تورکیایش، بەو نیەتە کتوپڕەی 
کشــانەوەی ئەمریکا لە ســووریا تووشی 
شــۆک بــوو و بــە ترســەوە دەســتی بــە 
بــەاڵم  کــرد،  خــۆی  جموجووڵەکانــی 
ئــەو ڕاگەیاندنــە ڕێگــەی خــۆش کرد بۆ 
چەنــد مانگێــک دانوســتان و گفتوگــۆی 
و  ئەمریکییــەکان  بەرپرســە  نێــوان 
تورکــەکان، ئەوەیش دوا جار گەیاندییە 
بــە  ســەبارەت  ڕێککەوتننامەیــەک 

بەرقەرارکردنی »ناوچەیەکی ئارام« لە 
باکــووری خۆرهەاڵتی ســووریا لە مانگی 

ئابی ئەمساڵدا.
بوونــە  ڕێککەوتنــەکان  شــێوەیە  بــەم 
 – ئەمریکــی  مانۆڕێکــی  چەنــد  هــۆی 
ناوچەیەکــی  لــە  هاوبــەش،  تورکــی 
ڕووبەڕووبوونــەوەی  بــۆ  دیاریکــراودا، 
مەترســیی تورکیــا لە کوردانی ســووریا، 
دیموکــرات،  ســووریای  هێزەکانــی  ئیتــر 
ســەر  لــە  خــۆی  بەرگریــی  هێڵەکانــی 
چەکــە  و  هەڵوەشــاندەوە  ســنورەکان 

قورسەکانی خۆی کشاندە دواوە.
کــە  ڕێککەوتنەکــە،  لــە  مەبەســت 
ڕێککەوتنێکــی ســەرەتایی بــوو، و تەنها 
کشانەوەی لە هێڵە سنورییەکان لە خۆ 
گرتبــوو، جێی ڕەزامەندیی  هەســەدەش 
بوو، بە مەبەســتی قۆســتنەوەی کات و 

ڕازیکردنی تورکیا بۆ ماوەیەک.
بــەاڵم دواتــر ئەمریکا هێزەکانی خۆی لە 
ســنوور کشــاندەوە، بەمەیــش هێزەکانــی 
ســووریای دیموکــرات کتوپــڕ هەســتیان 
بەوە کرد، ئەمریکا خیانەتی لێ کردن. 
نــاوی  بــە  وتەبێــژ  بالــی«،  »مســتەفا 
هێزەکانی سووریای دیموکراتەوە، ڕۆژی 
دووشــەممەی حەوتی تشرینی یەکەمی 
2019 لە تویتێکدا نووسیویەتی: )ئێمە 
پێشــبینیی ئــەوە لــە ئەمریــکا ناکەیــن، 
باکووری خۆرهەاڵتی سووریا بپارێزێت، 
بــەاڵم خەڵکانێــک لێــرە هــەن، النی کەم 
شیاوی ئەوەن، دەربارەی ڕێککەوتنەکە 
و  ســەنگەرەکان  ڕوخاندنــی  و 
یەکگرتــوەکان  ویالیەتــە  شکســتی 
بهێنێتــەی  خــۆی  پەیمانەکانــی  لــەوەی 

ڕوونکردنەوەیان بدرێتێ(.
گوتــی:  قســەکانیدا  درێــژەی  لــە 
لــە  خۆیــان  ئەمریــکا  )هێزەکانــی 
و  دزییــەوە  بەرپرســیارێتییەکانیان 
دەســتیان بــە کشــانەوە لــە ســنوورەکە 
کــرد، ناوچەکەیــان جــێ هێشــت ببێتــە 
هێزەکانــی  بــەاڵم  جەنــگ.  گۆڕەپانــی 
ســووریای دیموکرات، بــە هەر کلۆجێک 
بوە هەر ســوورە لە ســەر بەرگریکردن 

لە خاکەکەی(.
تورکیــا لــە هێرشــەکەی بەردەوامــە و 
ســەنگەرەکانیان،  الوازیــی  ســەرەڕای 
بەرگــری،  لــە  بەردەوامــن  هەســەدەش 

نازانین لە داهاتوودا چی ڕوو دەدات.
 

لە ســەر سنووری سووریا، دوو ماشێنی 
لــە  تورکــی  و  ئەمریکــی  ســەربازی 
تەنیشت یەک ڕاوەستاون، لە ئەیلوولی 

.2019

سەرچاوە: ماڵپەڕی دوێچە ڤێال، لهجوم 
التركي على شــمال ســوريا – أطماع 
قديمة تهدد مســتقبل األكراد، کیس 

وینتر.



پەالماری تورکیا بۆ سەر سووریا، 
ئومێدێکی نوێیە بۆ جیهادگەراکان

 CHRIS DEN HOND :گفتوگۆی

ڕۆژنامەنووسی میدیای بینراو. 

وەرگێڕانی: ئەرسەالن حەسەن
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هــەر کــە دۆناڵــد ترەمــپ فەرمانــی کــرد بــە کشــاندنەوەی 
ــاری  ــا پەالم ــووریا، تورکی ــووری س ــە باک ــکا ل ــی ئەمەری هێزەکان
ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی خۆســەری عــەرەب – کوردەکانــی 
دا. )ئۆرێنــت 21( بــۆ ڕوونکردنــەوەی الیەنەکانــی جیۆپۆلەتیکــی 
ــاڵح  ــە س ــەک ل ــەر ی ــەڵ ه ــی لەگ ــە، گفتوگۆیەک ــەم پەالماردان ئ
موســلیم، وتەبێــژی )حیزبــی یەکێتیــی دیموکراتیــک(، فەهیــم 
تاشــکین، شــرۆڤەکار و ڕۆژنامەنــووس، ئاجیــت پــۆاڵت، وتەبێــژی 
)ئەنجوومەنــی دیموکراتیکــی کــورد لــە فەرەنســا( و ڕافائێــل 
لبروجــاه، کــە لــە قامیشــلۆ لــە ژێــر تۆپبــاران دایــە، ئەنجــام داوە. 

پاشەکشــەی ئەمەریکا دەرگا بە ڕووی 
تورکیادا دەکاتەوە

ئاجیــت پۆاڵت، وتەبێــژی )ئەنجوومەنی 
فەرەنســا(  لــە  کــورد  دیموکراتیکــی 
ســووریای  »هێزەکانــی   :)CDK-F(
حکوومەتــی  و   )FDS( دیموکــرات« 
لــەوە  جەختیــان  بــەردەوام  خۆســەری 
ڕێککەوتنەکانیــان  کــە  کردوەتــەوە، 
لەگــەڵ ویالیەتە یەکگرتــووەکان تەنیا 
ســتراتیژی  هەرگیــز  و  بــوە  تاکتیکــی 
یــان  درەنــگ  دەمانزانــی  ئێمــە  نەبــوە. 
زوو، ویالیەتــە یەکگرتوەکان هێزەکانی 
خــۆی لە خۆرئــاوا دەکشــێنێتەوە، بەاڵم 
خیانەتمــان  دەکەیــن  هەســت  ئەمــڕۆ 
ئــەو  ئەمەریکییــەکان  کــراوە.  لــێ 
کــە  کــردوە،  پێشــێل  ڕێککەوتنەیــان 
ناوچەیەکــی  دروســتکردنی  دەربــارەی 
»هێزەکانــی  دابــوو.  ئەنجاممــان  ئــارام 
ئــەو  کتومــت  دیموکــرات«  ســووریای 
جێبەجــێ  خــۆی  وەک  ڕێککەوتنەیــان 
کــردوە و هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە دوو 

شوێنی گرینگ پاشەکشەیان کردوە:
ســەرێکانی و گــرێ ســپی، تــا دەرفەتــی 
هێزەکانــی  بــۆ  هاوبــەش  هاتوچــۆی 
تورکیــا  و  یەکگرتــوەکان  ویالیەتــە 
بڕەخســێنن. خیانەتــی ئەمەریــکا ڕێگای 
بــۆ پەالمارەکانی تورکیــا کردەوە. تورکیا 
ئەویــش  هەیــە،  ســەرەکیی  ئامانجێکــی 
فرەخــواز،  حکوومەتــی  لەناوبردنــی 
فرەنەتەوە و فرەئایینییە کە لە باکوور 
دامــەزراوە.  ســووریا  خۆرهەاڵتــی  و 
و  جیهادگــەرا  هێزەکانــی  بەهێزبوونــی 
تیرۆریســت، دەرئەنجامی ڕاســتەوخۆی 

ئەم کارە دەبن.  
و  شــرۆڤەکار  تاشــکین،  فەهیــم 
ڕۆژنامەنــووس: ئەگــەر تورکیا بتوانێت 
باکــووری  ناوچــەی  ســەر  بــە  دەســت 
ســووریادا بگرێــت، لەوانەیــە ڕەجــەب 
تەیب ئەردۆگان بە سێ مەرج پاشەکشە 
بکات. یەکەم، هەرگیز واڵتانی ناوچەکە 
و کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی حکوومەتــی 
خۆســەری بــە ڕەســمی نەناســن، تورکیا 

هەنگاو دەنێت بۆ لەناوبردنی دامەزراوە 
دیموکراتییەکانی حکوومەتی خۆسەری. 
هێزەکانــی  دەکات  پێشــنیاز  پاشــان، 
ســووریا،  ڕەســمی  ســوپای  جێگــرەوەی 
واتــا ســوپای نــوێ کــە تورکیــا بــە نــاوی 
)ســوپای نیشــتمانیی ســووریا( خەریکــی 
دامەزراندنیەتی، بە ڕەســمی بناســرێت. 
ســەرئەنجام، ئەردۆگان لە ڕووخاندنی 
نەبــوو،  ســەرکەوتوو  ئەســەد  بەشــار 
دابــەش  ســووریا  دەدات  هــەوڵ  بۆیــە 
خەونــی  دەیەوێــت  ئــەردۆگان  بــکات. 
چەنــد ســاڵەی عوســمانییەکان بهێنێتــە 
دی کــە ئەتاتــورک لــە ســاڵی 1938 بــە 
)هاتــای  ئەســکەندەرییە  وەرگرتنــەوەی 

ئێستا( ئەنجامی داوە.

ئامادەکردنی گروپە جیهادگەراکان لە 
الیەن تورکیاوە

فەهیم تاشکین: ئەو گروپە چەکدارانەی 
تورکیــا  پەالمارەکانــی  لــە  پشــتیوانی 
میانــڕەو  چەکــداری  گروپــی  دەکــەن، 
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نیــن، زۆربەیــان جیهادگــەران. زیاتر لە 
50 ڕێکخــراو )وەک ئــەو تورکمانــەکان 
کــە هەموویــان »ڕادیــکاڵ« نیــن(، بەاڵم 
بەهێزترینیــان لە ڕوانگــەی ئایدیۆلۆژی 
و چاالکیــی ڕێکخــراوە ئیســالمییەکانی 
»فەتــح  »ئەلقاعیــدە«،  هاوشــێوەی 
ئەلشــام«)بەرەی نووســرەی پێشــوو لــە 
ســاڵی 2016 نــاوی خۆی گــۆڕی بۆ فەتح 
حکوومەتــی  »ڕێکخــراوی  ئەلشــام(، 
ئیســالمی« )داعش(، »حەیاتی تەحریری 
ئەلشام«و... ن. ئێستا ئەمانە شانبەشانی 
ســوپای تورکیان شــەڕ دەکەن. »ســوپای 

نیشتمانیی ســوریا« نموونەی ئەمانەیە، 
کــە لــە الیــەن تورکیــاوە دامــەزراوە و 

مەیلی ئیسالمیشی هەیە. 

ســاڵح موسلیم، وتەبێژی )پارتی یەکێتیی 
دیموکراتیک( )PYD(، کە هێزی سیاسیی 
ســەرەکییە لــە باکــوور و خۆرهەاڵتــی 
بــاش  کەســانە  ئــەو  ئێمــە  ســووریا: 
دەناسین، کە لەگەڵ سوپای تورکیا دێنە 
نــاو ســووریاوە. هەندێکیــان فەرماندەی 
لــە  تریــان  هەندێکــی  بــوون،  داعــش 
گرێســپییەوە دێــن و کەســانێکن کاتێک 
کــردە  ناوچەکــە  لــە  داعشــمان  ئێمــە 
دەرەوە، ڕایــان کردە تورکیا. دانیشــتوانی 

ئەو ناوچانە بە باشی دەیانناسن. 
بێ گومان پەالمارەکانی تورکیا دەبنە هۆی 
بەهێزبــوون، یــان لە هەندێــک ڕووەوە، 
لــە خۆڵەمێشــی ئەمانــەوە ئــەو گروپە 
جیهادییانــە ســەریان دەرهێنــاوە، دەبێت 
ئەورووپییــەکان لــەم بارەیــەوە بە ئاگا 
بــن. قۆرخکارییــە ئەنجامــدراوەکان لــە 
خاکی ئەورووپا لە الیەن کەســانێکەوە 
ئەنجام درابوو، لە ســووریاوە دەهاتن و 
بــە تورکیــا دا پەڕیبوونــەوە. بــێ گومان 
بەهێزبوونــی ئــەم گروپانــە دەبێتە هۆی 
قۆرخکاری تر لە ناو خاکی ئەورووپا دا. 
ئەوەی ئێستا لە »عەفرین« دەگوزەرێت، 
نموونــەی بەرنامەیەکــی سیاســییە کــە 
باکــووری  بــۆ سەرانســەری  ئــەردۆگان 
ســووریا لەبــەر چاویەتــی. گۆڕانکاریــی 
»عەفریــن«  ناوچــەی  لــە  دیموگرافــی 
دەکرێــت و لــەم شــارەدا کــە لــە %95ی 
دانیشــتوانی کــورد بــوە، ئێســتا ژمــارەی 

کــوردەکان گەیشــتوەتە %15. ئــەم کارە 
نەتەوەییــە  پاکتاوێکــی  دەرئەنجامــی 
لــە الیــەن تورکەکانــەوە. ئەوانــەی لــە 
ئیدلیــب یــان غۆتــەوە دێــن و زۆر جــار 
کــە  جیهادگەرایانــەن،  ئــەو  بنەماڵــەی 
ئەندامــی داعــش یــان بــەرەی نوســرەن. 
وەرگرتنــی  دەســتدرێژی،  دزی،  تــااڵن، 
مرۆڤڕفێنــی  بەرانبــەر  لــە  غەرامــە 
تورکیــا  بێتــوو  ئەگــەر  شــتگەلێکە 
ســەرکەوتوانە درێــژە بــە پەالمارەکانــی 
خــۆی بــدات، لــە سەرانســەری باکووری 

سووریادا پیادەی دەکات.
ڕووســیا،  ترســناکی  لێپرســینەوەی 

الوازیی دیمەشق
فەهیــم تاشــکین: ڕووســیا بــەو مەرجە 
پشتیوانی لە پەالمارەکانی تورکیا دەکات، 
کــە لە چوارچێوەی تایبەت بە باکووری 
شــێوەیە،  بــەم  بمێنێتــەوە.  ســووریادا 
بباتــەوە  کــوردەکان  هیــوادارە  ڕووســیا 
نــاو ئامێــزی دیمەشــقەوە و پێــی باشــە 
یەکگرتــوەکان،  ویالیەتــە  جیاتیــی  لــە 
تورکیــا لە ســووریا ئامادەگیی هەبێت و 
هــاوکات ئەوەیش دەزانێت کاتێک تورکیا 
لــە باکووری ســووریا جێگیــر بوو، وەها 
بە ئاسانی لێی ناچێتە دەرەوە. ئەم کارە 
دەکاتــەوە.  ڕوون  مۆســکۆ  بێدەنگیــی 
وێــڕای ئەمانە، بەم دوایییە ڕێککەوتنی 
ئابوورییــش لــە نێوان ڕووســیا و تورکیا 

ئەنجام دراوە. 
ســەرەکیی  ئامانجــی  پــۆاڵت:  ئەجیــت 
و  کوردەکانــە  الوازکردنــی  ڕووســیا 
پاشــان، ڕێکخســتنی گفتوگۆیە لە نێوان 
دیموکراتیــک«ی  ســووریای  »هێزەکانــی 

“

بەاڵم کوردەکان 
هیچ گرەنتییەکییان 

نییە کە دیمەشق، 
مۆسکۆ یان تاران 

بە پێی داوای خۆیان 
ئۆتۆنۆمییان پێ بدەن، 
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ئەمــە  ســووریا.  ڕژێمــی  و  الوازبــوو 
بــە  چونکــە  ترســناکە،  گەمەیەکــی 
شــایەتیی مێــژوو، کاتێــک تورکیا جێگیر 
بــوو، بە مەیلی خۆی نەبێت پاشەکشــە 
بــۆ  بابــەت  گرینگتریــن  بــەاڵم  نــاکات، 
ڕووســیا ئەوەیــە کــە تورکیا لــە »ناتۆ« 
دوور بخاتەوە. ڕووســیا بۆ ئەنجامدانی 
جێیــە  ئــەو  تــا  ئامادەیــە  کارە  ئــەم 
بــە تورکیــا،  بــدات  زیادەمــاڵ )ئیمتیــاز( 
کە پەیوەســت دەبێت بە فەرمانڕەواییی 

خاکی سووریاوە.   

دەزانــن  ئــەوە  هەمــوو  موســلیم:  ســاڵح 
ڕژێمــی ســووریا تــا چەنــد الواز بــوە و 
وابەســتەیە بــە ڕووســیا و ئێرانــەوە. 
ئێران، هاوشــێوەی ئیســرائیل، نیگەرانە 
لــە  ڕووســیا  پشــتیوانیکردنی  لــە 
پەالمارەکانی ئەردۆگان و ناڕەزاییی خۆی 
لە بەرانبەر بوونی هێزەکانی تورکیا لە 
نــاو خاکــی ســووریا دەربڕیــوە. ئامانجــی 
هاوســەنگیی  دروســتکردنی  ڕووســیا 
ناوچەیییــە لە نێــوان تورکیا و ئێران و 
خوازیــاری ئێرانێکــی زۆر بەهێــز نییــە. 

ســەر  بــۆ  پەالمــاردان  کاتــی  لــە  ئێمــە 
دێــرەزوور، زانیمــان ڕووســەکان داوایان 
لــە »هێزەکانــی ســووریای دیموکراتیــک« 
کردوە دەستبەســەر شارەکەدا بگرن، کە 
پــڕە لــە ســەرچاوەکانی گازی سروشــتی. 
ئەم هەنگاوە سەربازییەی ڕووسەکان بە 
زیانی ڕژێمی سووریا و ئێران تەواو بوو. 
فەهیــم تاشــکین: هەڵوێســتی دیمەشــق 
دەربارەی کوردەکان ئەوەیە کە: »سەرەتا 
لــە شــەڕی هێــزە ئەمەریکییــەکان بێنە 
دەرەوە، دواتــر دەبینیــن چ دەقەومێــت«، 

ئاکامەکانی شەڕی سوریا
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گرەنتییەکییــان  هیــچ  کــوردەکان  بــەاڵم 
نییــە کــە دیمەشــق، مۆســکۆ یــان تاران 
بــە پێــی داوای خۆیــان ئۆتۆنۆمییــان پــێ 
بــدەن، کــە وایــە چــۆن دەیانتوانــی داوا 
بکــەن هێزەکانــی خــۆی  لــە ئەمەریــکا 
»هێزەکانــی  ســەرەڕای  بکێشــێتەوە؟ 
خوازیــاری  دیموکــرات«  ســووریای 
ئۆتۆنۆمیی ســەربازیین و ئەوە شــتێکە، 
ئامــادەی  ســوریا  ڕەســمی  ســوپای  کــە 

ڕێککەوتن نییە لەو بارەیەوە. 
دەرفەتێکــی  چاوەڕوانــی  دیمەشــق 
بباتــە  خــۆی  هێزەکانــی  گونجــاوە 
باکــووری ســووریا. لــە ئێســتادا، ڕێــژەی 
و  نییــە  ئــەو  قازانجــی  لــە  هێــزەکان 
بــەوە  دەتوانێــت  یەکــەم  لــە ســەرەتای 
قەناعــەت بــکات کــە گۆڕەپانــی نەوتــی 
دێــرەزوور وەربگرێتەوە. دیمەشــق پێی 
ســنوورداری  پەالمــاری  دەکرێــت  وایــە، 
تورکیــا ســوودبەخش بێــت. هەژموونــی 
دیموکــرات«  ســووریای  »هێزەکانــی 
دیمەشــق  ناوچەیــە  ئــەو  ســەر  بــە 
نیگــەران دەکات و پەالمارەکانــی تورکیا 
ئاســان  دیمەشــق  بــۆ  وەرگرتنــەوەی 
دەکات. کاتێــک بابەتەکە بۆ گەمەکردن 
بــە ئاگــر دەگۆڕێت، کــە ناتوانین بزانین 
ئەردۆگان تا چەند پەالمارەکانی فراوان 

دەکات.        
 »هێزەکانــی ســووریای دیموکرات« 
ناوچــەی  دروســتکردنی  خوازیــاری 

دژەفڕینن
لــە  ڕۆژنامەنــووس  لبروجــاه،  ڕەفائێــل 
ئامانجــە  شــوێنێک،  هەمــوو  قامیشــلۆ: 
کەمپــی  مەدەنییــەکان،  و  ســەربازی 

پەنابــەران و گرتووخانــەکان تۆپبــاران 
دەکرێــن. ســوپای تورکیا و میلیشــیاکانی 
بەرەوپێــش  سســتی  بــە  جیهادگــەرا 
دەچن. هــەر چەند بەرگری »هێزەکانی 
بــوە،  ئەســتەم  دیموکــرات«  ســووریای 
بەاڵم ئەمان سوورن لە سەر بەرخۆدان 
و دروســتبوونی ناوچەیەکــی دژە فڕیــن 
بۆیان، تەواو پێویستە. دڕندانە خەڵکی 
ســڤیل دەکوژرێــت و خەڵــک )نەک تەنیا 
لــەم  نائومێدییــەوە  بــە  کــوردەکان(، 

خیانەتەی ئەمەریکا دەڕوانن. 
دەڵێــن،  ســوریا  کوردەکانــی  هەروەهــا 
کــە حکوومەتــی ســووریا ڕەزامەندیــی 
نیشــان داوە بــۆ ڕەوانەکردنــی ســوپا بــۆ 
ســنوورەکانی باکــوور بــۆ بەرگرتــن لــە 

پەالمارەکانی تورکیا دژی ئەوان.
بەرپرســێکی ســوپای خۆسەری باکووری 
ڕۆیتــەرزی  بــە  ســووریا  خۆرهەاڵتــی 
گــوت: »دوای ئــەوەی ئەمەریکییــەکان 
ناوچەکەیــان بــە جــێ هێشــت و گڵۆپی 
سەوزیان داگیرساند، ئێمە ناچار بووین 
ڕێگرتــن  و  چارەســەر  دۆزینــەوەی  بــۆ 
دوای  بــە  تورکیــا،  پەالمارەکانــی  لــە 
بژاردەیەکــی تــردا بگەڕێیــن کە گفتوگۆ 

بوو لەگەڵ دیمەشق و مۆسکۆ.«
ســەرەتایییە،  ڕێککەوتنــە  »ئــەم 
گفتوگــۆ  ســەربازییە،  ڕێککەوتنێکــی 
دەربارەی الیەنە سیاســییەکەی نەکراوە 
کە لە قۆناغەکانی داهاتوودا باســی لێوە 

دەکرێت.« 
دەوڵەتــی  ڕەســمیی  ئاژانســی  هەروەهــا 
ســووریا »ســانا« ڕای گەیاندوە، بە هۆی 
ڕێککەوتنــی نێوان حکوومەتی ئەســەد 

و کوردەکان، یەکە سەربازییەکانی ئەم 
واڵتــە لــە ناوچەکانی باکووری ســووریا 
جێگیــر دەبن. ڕەوانەکردنی ئەم هێزانە 
بۆ ناوچە سنوورییەکانی نێوان سووریا 
و تورکیا، بە پشــتیوانیکردنی کوردەکان 
حکوومەتــی  پەالمــاری  بەرانبــەر  لــە 

تورکیا ڕاگەیەنراوە.
مەزڵووم عەبدی، ســەرۆکی فەرماندەی 
لــە  دیموکراتیــک  ســووریای  هێزەکانــی 
وتارێکدا، کە بۆ گۆڤاری »فارین پالیسی« 
نووســیوە، گوتوویەتــی: »ئەگــەر بڕیــار 
هەڵبژاردن بێت لە نێوان کۆمەڵکوژی و 
ڕێککەوتن لەگەڵ حکوومەتی ئەســەد، 
بــێ گومــان ئێمە داکۆکیکــردن لە گیانی 

هاواڵتیانمان هەڵدەبژێرین.«
   

سەرچاوە: لوموند دیپلۆماتیک فارسی، 
اکتبر 2019

حملــە ترکیە بە ســوریە، امیدی تازە 
برای جیهادگراها

: CHRIS DEN HONDگفتگوگر


