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بەرخۆدانــى ســەرۆک ئاپــۆ نــۆزدە ســاڵی لــە 

ئیمراڵــی تێپەڕانــد، گەلــى کــورد بیســتەمین 

واڵت  دەرەوەى  و  کوردســتان  لــە  ســاڵە 

پــێ  دەســتی  گــەورەى  بەرخۆدانییەکــى 

ــۆدان  ــە بەرخ ــااڵنێکە ل ــا س ــردوە، گەری ک

بەردەوامــە و قارەمانێتیــی گــەورەی پیشــان 

داوە، هاوڕێیانــى زینــدان لــە ســەر بنەمــاى 

بەرخــۆدان ســااڵنێکە ڕووبــەڕووی دەوڵەتــى 

ــادی  ــتەمین ی ــە بیس ــان، ل ــیزمى تورکی فاش

پیانگێڕیــی نێودەوڵەتــی بــۆ ســەر ئؤجەالن، 

لــە ســەر ڕێــڕەوى ئۆجــەالن هەمــوو گەلــى 

کــورد و دۆســتى گەلــى کــورد، جڤاتــى 

گەلــى  پەکەکــە،  گەریــا،  دیموکراتــى، 

ــدان  ــە زین ــان ل ــز، هەمووی ئێمــەى واڵتپارێ

ــاو واڵت و  ــە ن ــدان، ل ــە دەرەوەى زین و ل

دەرەوەى واڵت، بەرخۆدانییەکــى گــەورە و 

ــان داوە.  ــی مەزنیــان پیش گیانفیدایییەک

نێودەوڵەتــى  کۆمەڵگــەى  ســەردەمێک 

لــەو پیانگێڕییــەدا ســەر کــەوت، بــەاڵم 

نەیتوانــى ڕۆژى ئێمــە تاریــک بــکات. ئێمــە 

گەورەمــان  گیانفیدایییەکــی  هۆشــیارین، 

بــەرز  ئــازادی  شــەهیدانى  یــادی  دا، 

ڕادەگــرم، هەمــوو بەرخۆدانــى گەلــى ئێمــە 

ــن.  ــەردەوام دەبی ــە ب ــەم، ئێم ــرۆز دەک پی

و  بەردەوامــە  نێونەتەوەیــى  پیانگێڕیــی 

پیانگێڕیــی  کاتێــک  نەهاتــوە،  کۆتایــى 

ــی  ــەوت، بەرخۆدانی ــەر ک ــى س نێونەتەوەی

ئۆجــەالن بــەردەوام بــوو، گەلــى ئێمــە 

باشــتر خــۆی ڕێکخســت، ئامانجــى ئــەو 

ســەرۆک  بێدەنگکردنــى  پیانگێڕییــە 

و  )پەکەکــە(  بــە  کۆتاییهێنــان  و  ئاپــۆ 

تەســلیمکردنى ئیــرادەی گەلــى کــورد بــوو، 

ــەم  ــەت ل ــج. بەتایب ــەاڵم نەگەییشــتە ئامان ب

ــى  ــی گەل ــە( توان ــدا )پەکەک ســااڵنەى دوایی

کــوردی لــەو چەوســانەوە و کوشــتنە ڕزگار 

بــکات، ئەمــە بــە ئاشــکرا دیــارە، لەڕاســتیدا 

بەرخۆدانــى ســەرۆک ئاپــۆ و گەلــى کــورد 

و گەریــا بەرانبــەر بــەم پیانگێڕییــە بــە 

ــاى  ــى تورکی ــەاڵم دەوڵەت ــارە، ب ــکرا دی ئاش

دەســتبەردارى  داگیرکــەر  و  فاشیســت 

ــوو، بارودۆخــى  ــەو ئامانجــەى خــۆى نەب ئ

ــە  ــەم پیانگێڕیی ــت، ئ ــتای وا دەخوازێ ئێس

ســەر بکەوێــت، لــە ســەر ئــەو بنەمایــە 

دەخــوازن هێــزە نێونەتەوەیییــەکان لــە نــاو 

ــت، داوا  ــان هەبێ ئــەو پیانگێڕییــەدا ڕۆڵی

دەکــەن بــە هاوکاریــى هێــزى نێونەتەوەیى، 

ــردن جێبەجــێ بکــەن، هــەر  ــى لەناوب پیان

باکــوورى  لــە  بنەمایــە  ئــەو  ســەر  لــە 

بەڕێــوە  کوشــتن  سیاســەتى  کوردســتان 

دەبــەن، بــە گشــتی لــە ســەر گەلــى کــورد 

پانــی لەناوبــردن هەیــە، کوشــتن و گرتــن 

ئابــوورى  لەناوبردنــى  هەیــە، سیاســەتى 

ئەشــکەنجەیەکى  زینــدان  لــە  هەیــە، 

زۆر  فاشــیزمێکى  زۆر،  زوڵمێکــى  و  زۆر 

باکــوورى  دەرەوەى  لــە  تورکیــا  هەیــە. 

پیانــە  ئــەو  دەیەوێــت  کوردســتانیش، 

جێبەجــێ بــکات، ئەمــڕۆ داگیرکارییەکــی 

ســەخت لــە ســەر عەفریــن هەیــە، بــە 

باکــوورى  لــە  سیاســەتەی  ئــەو  هەمــان 

ــت  ــت، دەیانەوێ ــوە دەچێ ــتان بەڕێ کوردس

لەناوبردنــی گەلــى کــورد بــەردەوام بێــت، 

ئــەم سیاســەتە تەنهــا لە باکوورى کوردســتان 

چوارپارچــەى  هــەر  و  نییــە  ســنووردار 

کوردســتان دەگرێتــەوە، دەیانەوێــت پیانــى 

لەناوبــردن لــە ســەر هــەر چوارپارچــەى 

ــەوە  ــەک ئ ــەن، ن ــێ بک ــتان جێبەج کوردس

بگــرە لــە هەمــوو جیهانــدا دەســتکەوتى 

ــى کــورد  ــەرن و گەل ــاو ب ــى کــورد لەن گەل

ئەمڕۆ لە بەردەوامیى 
پیالنگێڕیی نێونەتەوەیى 
لە سەر عەفرین. 
داگیرکارییەکى زۆر دژوار 
هەیە کە دەوڵەتى تورکیا 
هەوڵی ئەو داگیرکارییە 
دەدات، ڕووسیا و سووریا 
و ئەمەریکا و هێزى تر لە 
دەوروبەرى ئەو پیالنەدان و 
چاوى خۆیان گرتوە

“
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ــە ســەر  ــرادە بکــەن، ل ــێ ئی ــز و ب ــێ هێ ب

ئــەو بنەمایــە دەوڵەتــى تورکیــای داگیرکــەر 

داوا دەکات بــە هاوکاریــى دەرەوە ئــەم 

پیانــە جێبەجــێ بــکات. ئەمــڕۆ شــەش 

ســاڵ دەبێــت لــە خۆرئــاوای کوردســتان لــە 

ڕێگــەی گروپەکانــی داعــش و ئەلنوســرە 

هێــرش دەکات، شــەش ســاڵ دەبێــت ئــەو 

ســەر  دەکەنــە  هێــرش  چەتانــە  هێــزى 

ــى  ــانى گەل ــۆدان و تێکۆش ــاوا، بەرخ خۆرئ

و  )یەپەگــە(  پاراســتنى  هێــزى  و  کــورد 

)یەپــەژە(، هێــزى ســووریاى دیموکــرات 

لــە بەرانبــەر ئــەو هێزانــە تێکۆشــانێکى 

گــەورە و شــەڕێکى گــەورە دەکــەن، هێــزى 

داگیرکــەر بــە ڕێژەیەکــى بەرچــاو کشــانەوە 

و تێکشــکاون، ئــەم جارەیــش دەوڵەتــى 

تورکیــا دەیەوێــت پرۆســەی داگیــرکارى لــە 

ســووریا و باکــوورى ســووریا بەتایبــەت لــە 

ســەر خۆرئــاوا بــەرەو پێشــەوە بەرێــت، 

عەفریــن  ســەر  لــە  داگیــرکارى  ئێســتا 

بەردەوامیــى  ئەوەیــش  بەڕێــوە دەبــەن، 

ئــەو پرۆســەیەیە کــە بــۆ لەناوبردنــی گەلــی 

ــوەی  ــتان بەڕێ ــوورى کوردس ــە باک ــورد ل ک

باکــوورى  پرۆســەیەی  ئــەو  دەبــات، 

ــژەی  ــدا درێ ــە عەفرین ــڕۆ ل ــتان ئەم کوردس

هەیــە، تەنانــەت لــە هەمــوو باکــوورى 

ــت.  ــەردەوام دەبێ ــاوادا ب ــووریا و خۆرئ س

باکــوورى  لــە  دەســتکەوت  بێگومــان 

ســووریا و خۆرئــاوا بــە دەســت هاتــوە، 

دەیانەوێــت مــاف و ئازادیــى کــورد لــە بــار 

ــی  ــى پیانگێڕی ــش بەردەوامی ــەرن، ئەوەی ب

بــەو  بــەر  دەمانەوێــت  نێونەتەوەیییــە، 

بگریــن.  نێونەتەوەیییــە  پیانگێڕییــە 

ڕێکخســتنى  ئاپــۆ،  ڕێبــەر  ڕێکخســتنى 

)پەکەکــە( و گەلــى کــورد بــوو، ئێســتا ئــەو 

ــوورى  ــن و باک ــەر عەفری ــە س ــەى ل هێرش

ســووریا و باکــوورى کوردســتاندا و باشــوور 

ئامانجــى  هەمــان  دەچێــت،  بەڕێــوە 

لەناوبردنــى  ئیرادەکــردن و  بــێ  هەیــە، 

ــی  ــم پیانگێڕی ــم بڵێ ــوردە، دەتوان ــى ک گەل

نێونەتەوەیــى دەوڵەتــى تورکیا بە هاوکاریى 

نهێنیــی هێــزی نێودەوڵەتــى دەیەوێــت لــە 

ــەردەوام  ــرکارى و شــەڕە ب ــەو داگی ســەر ئ

بێــت، داگیــرکارى لــە عەفریــن و خۆرئاوا و 

لــە ســەر بنەمــاى بەردەوامیــى پیانگێڕیــی 

کــە  ئەوەیــە  گرێدانــى  نێونەتەوەییــەوە، 

لــە ئیمڕاڵــی گۆشــەگیرییەکی زۆر هەیــە، 

19 ســاڵ دەبێــت ئــەو گۆشــەگیرییە لــە 

ســەر ئیمڕاڵــی و ڕێبــەر ئاپــۆ هەیــە، ئــەو 

پیانگێڕیــی  بەردەوامیــى  گۆشــەگیرییە 

ئێســتا دەکەوینــە ســاڵى  نێونەتەوەیییــە، 

کاریگەریــى  دەیانەوێــت  بیســتەمین، 

ــاى  ــش مان ــن، ئەمەی ــۆ نەهێڵ ــەرۆک ئاپ س

پیانگێڕیــی نێــو نەتەوەیییــە. کاریگەریــى 

ــەر  ــە س ــن ل ــى دەزان ــۆ بەباش ــەرۆک ئاپ س

ــە،  ــد گەورەی ــورد چەن ــى ک ــەالن و گەل گ

ــش  ــۆ پێ ــەرۆک ئاپ ــڕۆژەی س ــوون و پ بۆچ

ــە  ــەورەی ل ــى گ ــت و کاریگەرییەک دەکەوێ

و  دیموکراتیــک  هێــزى  و  گــەالن  ســەر 

شۆڕشــگێڕ دروســت کــردوە و پاشــەڕۆژ و 

ــى  ــان و بەرخۆدان ــەوان و تێکۆش ــۆى ئ ئاس

ئــەوان بــەرەو پێشــەوە دەبــات، بــە گشــتى 

ســەر  لــە  ناوەڕاســتدا  ڕۆژهەاڵتــى  لــە 

ــەوە  ــەر ئ ــت، لەب ــى دەبێ ــەالن کاریگەری گ

ــەن  ــگ بک ــە بێدەن ــەو دەنگ ــت ئ دەیانەوێ

ــى  ــن، کاریگەری ــە نەهێڵ ــەو کاریگەریی و ئ

کەســایەتیى ســەرۆک ئاپــۆ و تێکۆشــان و 

بەرخۆدانــى گــەل نەهێڵــن، دەیانەوێــت 

گەلــى کــورد و گەلــى ســووریا و گەلــى 

لە باکوورى سووریا 
سیستمێکى سیاسى لە 
سەر بنەماى پارادیگماى 

دیموکراتیکى نەتەوە 
دروست بوو، هەموو 
پێکهاتەى باکوورى 

سووریا ئەمڕۆ بە یەکەوە 
سیستمێکى دیموکراتییان 

دروست کردوە، هەموو 
بە یەکەوە دەژین و بە 

یەکەوە بەڕێوەبەرێتییەکى 
هاوبەشیان هەیە

“
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تورکیــا بــێ ئیــرادە بکــەن و بیانخەنــە ژێــر 

ــان. پیانگێڕیــی نێونەتەوەیــى  دەســتى خۆی

ئامانجــی  و  تەجریــد  ڕەنگێکــى  بــە 

لەناوبــردن بــەردەوام دەبێــت، داگیرکاریــى 

تورکیــا کاریگەریــى خراپــى دەبێــت لە ســەر 

تــەواوى گەلــى کــورد و گەالنــی ناوچەکــە، 

دەزانــن  و  ناوچەکــە هۆشــیارن  گەالنــى 

ئــەو پیانــە چییــە و ئامانجــى چییــە، بــاش 

ــە،  ــی لەناوبردن ــە پیان ــەو پیان ــن ئ دەزان

ــوە  ــرۆڤ بەڕێ ــى م ــە دژى ماف ــە ل پیانێک

دەچێــت، بەگشــتى دەیەوێــت دەســتکەوتى 

گەلــى کــورد لــە نــاو بەرێــت، لــە بەرانبــەر 

ــەدا بەرخۆدانییەکــى زۆر گــەورە  ــەو پیان ئ

ــە  ــى ئێمــە بەتایبــەت ل ــە، ئەمــڕۆ گەل هەی

باکــوورى ســووریا و باکــوور و باشــوور، 

ڕۆژهــەاڵت و دەرەوەى واڵت و ئەوروپــا 

بەرخۆدانــى و تێکۆشــانى گــەورە پیشــان 

بەرخۆدانــەى  ئــەو  ســااڵنێکە  دەدات، 

گــەورە  ڕۆژبــەڕۆژ  نەوەســتاوە،  هیــچ 

لــە  واڵتپارێــزان  دەبێــت،  بەرفــراوان  و 

کوردســتان و ئەورووپــا دەچنــە ڕیــزى ئــەو 

ــدەدا  ــەو ناوەن ــەوە، بەرخــۆدان ل بەرخۆدان

ئەمــە  دەبێــت،  بەرفراوانتــر  زیاتــر 

گرینگــە،  و  پیــرۆزە  زۆر  نزیکایەتییەکــى 

تــێ  مــرۆڤ  دەبینیــن  ئەمــە  کاتێــک 

ــرە،  ــاڵ زیات ــل س ــە چ ــى ئێم دەگات، گەل

لــە تێکۆشــانێکى زۆر گەورەدایــە، گەلــى 

ــش خســت،  ــیارییەکی زۆرى پێ ــە هۆش ئێم

هۆشــیاریی ئــازادى و ئیــرادەى ئــازادى، 

لــەم بارەیــەوە گەلــى ئێمــە گەلێکــە خــۆى 

بەباشــى ڕێــک خســتوە و ئیــرادەى هەیــە، 

ــى  ــی داگیرکاری ــەر پیانێک ــەر ه ــە بەرانب ل

دەوڵەتــی تورکیــاى فاشیســت، لــە هەمــوو 

دەرەوەى  و  کوردســتان  لــە  جیهانــدا، 

کوردســتاندا بەرخۆدانییەکــى گــەورە پیشــان 

ــەوە.  ــەڵ دەکات ــە پوچ ــەو پیانان دەدات، ئ

پیانگێڕیــی  بەردەوامیــى  لــە  ئەمــڕۆ 

عەفریــن.  ســەر  لــە  نێونەتەوەیــى 

کــە  هەیــە  دژوار  زۆر  داگیرکارییەکــى 

دەوڵەتــى تورکیــا هەوڵــی ئــەو داگیرکارییــە 

دەدات، ڕووســیا و ســووریا و ئەمەریــکا و 

هێــزى تــر لــە دەوروبــەرى ئــەو پیانــەدان 

و چــاوى خۆیــان گرتــوە، هەندێــک هێزیــش 

هاوکاریــى دەوڵەتــى تورکیــا دەکات، لــە 

بــەر بەرژەوەندیــى سیاســى و ئابووریــى 

ســەرمایەداریی جیهانــی، گەلــى ئێمــە ئــەوە 

دەزانێــت، لەبــەر ئــەوە بەرخۆدانــى گەلــى 

ئێمــە، بەرخۆدانــى هێــزى شۆڕشــگێڕ و 

ــە  ــەو بەرخۆدان ــە، ئ ــتنى گەل ــزى پاراس هێ

تێکدەشــکێنێت،  داگیرکــەر  پیانەکانــى 

ــە  ــن ل ــە عەفری ــە ل ــەو بەرخۆدان ــتا ئ ئێس

تورکیــا  دەوڵەتــى  داگیرکاریــى  بەرانبــەر 

هەموویــان  ئێمــە  گەلــى  دەبینرێــت، 

ئامــادەن بــۆ بەرخۆدانــی لــە عەفریــن، ئــەم 

بەرخۆدانییــە پیــرۆزە، لــە باکوورى ســووریا 

و ســووریا بەرخۆدانــى گــەل هەیــە، گەلــى 

ئێمــە لــە ئەورووپــا و باکــوور و باشــوورى 

دەوڵەتــی  داگیرکاریــی  دژی  کوردســتان 

ــێ  ــە س ــر ل ــەوەی زیات ــەر ئ ــە. لەب تورکیای

ســەر  بــۆ  تونــد  پەالمارێکــی  هەفتەیــە 

ژنەگەریالیەکی پەکەکە لەسەنگەرەکانی بەرگریکردن لە داگیرکاری تورکیا
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گەلــى عەفریــن و باکــوورى ســووریا هەیــە، 

دەوڵەتــى تورکیــا لــەو ناوچانــە ئەنجامێکــى 

ڕۆژ   21 واتــا  نەهێنــاوە،  دەســت  بــە 

دەبێــت شــەڕێکى ســەخت هەیــە، لــە ســەر 

ســنووردا تووشــى شکســتێکى گــەورە بــوە، 

ناتوانێــت بــەردەوام بێــت، لــە بەرانبــەر 

ــە  ــوە ل ــەل دەرکەوت ــى گ ــەوەدا بەرخۆدان ئ

کوردســتان و لــە دەرەوەى کوردســتان و 

دەوڵەتــى  هەیــە،  گــەورە  تێکۆشــانێکى 

تورکیــا لــە بارودۆخێکــى ســەختدایە.

ڕۆژەدا  لــەم  نێونەتەوەیــی  پیانگێڕیــی 

ســەر  لــە  ئێســتا  کــرد،  پــێ  دەســتی 

و  ســووریا  باکــوورى  و  خۆرئــاوا  گەلــى 

هەمــوو ســووریا بەگشــتى هەیــە، لــە نــاو 

پیانگێڕیــی نێونەتەوەییــدا گەلــى کــورد 19 

ســاڵ دەبێــت لــە تێکۆشــانێکى زۆر گەورەدا 

بەردەوامدایــە، جوواڵنــەوەى ئــازادى لــە 

بەرانبــەر پیانگێڕیــی نێونەتەوەیی تێکۆشــان 

لــە ســنوورى  بــوە،  دەکات و گەورەتــر 

کوردســتاندا جوواڵنــەوەى ئــازادى بــوو بــە 

جوواڵنەوەیەکــى ناوچەیــى، جوواڵنــەوەى 

ئەمــڕۆ  ناوەڕاســت،  ڕۆژهەاڵتــى  گەلــى 

ڕۆژهەاڵتــى  لــە  ئــازادی  جوواڵنــەوەى 

ناوەڕاســتدا پێشــەنگى لــە دیموکراســى و 

دەکات،  بەرقــەرار  دادپــەروەرى  ئــازادى 

پێــش  جڤاکــى  دیموکراتیــى  مۆدێلــى 

کوردســتاندا  خۆرئــاوای  لــە  دەخــات، 

ئەمــە دەرکــەوت، ئێســتا لــە خۆرئــاوادا 

ــاى  ــە ســەر بنەم ــی ل سیســتمێکى دیموکرات

ــى دروســت  ــى نەتەوەی ــڕۆژەى دیموکراتی پ

بــوە، ئــەم پڕۆژەیــە پــڕۆژەى ڕێبــەر ئاپۆیە، 

پــڕۆژەى ڕێبــەر ئاپــۆ دیموکراتیک-نەتــەوە، 

ــەوە،  ــک نەت ــاى دیمەکراتی ــەر بنەم ــە س ل

)سیســتمى دیموکراتیــک کــۆن فیــدڕاڵ(، 

لــە  خۆســەری(  دیموکراتیــک  )سیســتمى 

ناوچەکــە و کوردســتاندا پێــش دەخــات، لــە 

ــورد  ــى ک ــڕۆ گەل ــەک ئەم ــدا پڕۆژەی بنەڕەت

پێــش دەخــات تەنهــا پــرۆژەی ســەرۆک 

ئاپۆیــە، لــە ســەر فیکــر و ئایدیۆلۆژیــاى 

پــڕۆژەى  پارادیگمــاى  ئاپــۆ،  ســەرۆک 

ــش  ــە پێ ــووریا ل ــى س ــۆ، گەل ــەرۆک ئاپ س

گەلــى کــوردەوە، بەتایبــەت لــەم چەنــد 

ســااڵنەى دواییــدا بــەرەو پێشــەوە چــوە 

لــە  هاتــوە،  دەســت  بــە  ئەنجامێــک  و 

باکــوورى ســووریا سیســتمێکى سیاســى لــە 

ســەر بنەمــاى پارادیگمــاى دیموکراتیکــى 

نەتــەوە دروســت بــوو، هەمــوو پێکهاتــەى 

یەکــەوە  بــە  ئەمــڕۆ  ســووریا  باکــوورى 

دروســت  دیموکراتییــان  سیســتمێکى 

کــردوە، هەمــوو بــە یەکــەوە دەژیــن و 

بــە یەکــەوە بەڕێوەبەرێتییەکــى هاوبەشــیان 

ژن  ئازادیــى  بنەمــاى  ســەر  لــە  هەیــە، 

و منــداڵ و مــرۆڤ بــە گشــتی، دوورە 

نەتەوەپەرســتى،  ئایدیۆلۆژیــى  لــە 

ــەر  ــە س ــەوە ل ــەواوى ئ ــتی، ت ڕەگەزپەرس

ئازادیخوازییــە،  و  دیموکراتــی  بنەمــاى 

لــە ســەر بنەمــاى ئازادیــى ژن، ئازادیــى 

گــەالن، ســەرچاوە دەگرێــت، هەمــوو گــەل 

بــە یەکــەوە بــە ئــازادى و دیموکراتــی 

دەژیــن، لــە ژێــر ئــەو سیســتەمەدا ژنــان بــە 

ــوێ و  ــن، ئەمــە مۆدێلێکــى ن ــازادى دەژی ئ

تازەیــە بــۆ هەمــوو ناوچەکــە لــە بەرانبــەر 

ــەم  ــەت ل ــاڵە بەتایب ــەزار س ــتمێکى ه سیس

100 ســاڵەى دواییــدا، کــە گــەل و ژنــی 

ئازارێکــى  و  شــەڕ  ژێــر  لــە  ناوچەکــە 

ئەڵتەرناتیڤێــک،  مۆدێلێــک،  زۆردایــە، 

بەسێ هۆزات
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پرۆفایل:

بەسێ هۆزات ــەری  ــە س ــى ل ــی نێونەتەوەی ــە پیانگێڕی ک

بــەردەوام دەبێــت ئەویــش بــە داگیرکردنــى 

نێونەتەوەیــى  پیانگێڕیــی  عەفریــن، 

دەیەوێــت باکــوورى ســووریا داگیــر بــکات 

ــی  ــتمى دیموکرات ــە سیس ــە ل ــەو مۆدێل و ئ

لــە نــاو ببــات، ببێتــە ئەلتەرناتیڤــی گەالنــى 

کــورد و ناوچەکــە، ئازادیــى گــەالن و مافــى 

گەالنــى دیموکراتیــک لــە نــاو بەرێــت، 

ئــەوە ئامانجــى پیانگێڕیــی نێونەتەوەیییــە.

ئاپــۆ،  ســەرۆک  پــڕۆژەى  و  فیکــر 

ــی  ــۆ گەالن ــۆ ب ــى ئاپ ــەریى و مۆدێل چارەس

کــورد و ناوچەکــە بــەرەو پێشــەوە دەچێت، 

لەبــەر ئەمەیــە هێرشــێکى زۆر ســەخت لــە 

بەرانبــەر ســەرۆک ئاپــۆ هەیــە، بــە ئامانجى 

ــۆ  ــەرۆک ئاپ ــڕۆژە و ئامانجــى س ــەوەی پ ئ

کــپ بــکات، لــە ڕۆژى ئەمــڕۆدا هێــزى 

کاپیتالیزمــى هاوبەرژەوەنــد لــە ڕووســیا 

و ئەمەریــکا و ناوچەکــە، لــە ئایینــدەدا 

لــە  ئازادیخــواز  دیموکراتیــى  سیســتمى 

بــە  و  نابینــن  خۆیــان  بەرژەوەندیــى 

ترســناکی دەزانــن، لەبــەر ئــەوە دەیانەوێت 

بــێ هێــز و ســنووردار بێــت و گەلــى کــورد 

وا لــێ بکــەن پێویســتیان بــەوان بێــت، 

گەالنــى کــورد و ناوچەکــە بــۆ بەرژەوەندیى 

کاپیتالیــزم بــە کار بهێنــن، بەرژەوەندیــى 

ــەرن،  ــوە ب ــەدا بەڕێ ــە ناوچەک ــزم ل کاپیتالی

ــى  ــاى بەرژەوەندی ــە ســەر بنەم ــە ل ناوچەک

نزیکایەتییەکــى  بــۆ  دابڕێژنــەوە،  خۆیــان 

لــەو شــێوەیە پیانــى داگیرکاریــى دەوڵەتــى 

ــرن و چاوپۆشــیی  ــە بەرچــاو دەگ ــا ل تورکی

لــێ دەکــەن، لــە پیانگێڕیــی نێونەتەوەییــدا 

ئــەو شــێوە لەناوبردنــە بــەردەوام دەبێــت، 

کەواتــە پیانگێڕیــی نێونەتەوەیــى بــەردەوام 

دەبێــت  و  ڕاســتییەکە  ئــەوە  دەبێــت، 

ــەردەوام  ــى خــۆى ب ــى ئێمــە بەرخۆدان گەل

و گــەورە بــکات، ئــەو کاتــە دەتوانێــت 

ــت،  ــێ بهێنێ ــەکان شکســت پ ــوو پیان هەم

ــەو  ــت ئ ــە پش ــەورە ل ــزى گ ــر کام هێ ئیت

ــت،  ــتییەوە بێ ــە پش ــا ل ــت ب ــەوە بێ پیانان

بەرخۆدانییەکــە هەمــوو پیانــەکان لــە نــاو 

دەبــات، حەقیقــەت لــە بەرخۆدانیدایــە، 

ــوو  ــە، هەم ــى گەالندای ــە ماف ــەت ل حەقیق

کات حەقیقــەت وەک هێزێــک وایــە، تەنهــا 

شــتێک لــە پاشــەڕۆژى گــەالن بــە دیــار 

بکەوێــت، ئەویــش حەقیقەتــی گەالنــە.

 گەالنــی ناوچەکــە هێڵــى بەرخــۆدان و 

تێکۆشــان لــە نێوانیانــدا هەیــە، دەبێــت لــە 

هەمــوو دونیــادا گەورەتــر بکرێــت، هێــزى 

کــورد  یەکێتیــى  بگرێــت،  یــەک  کــورد 

گەورەتــر بــکات، لــە بەرانبــەر ئــەوەدا 

چەنــد بتوانێــت تێکۆشــان گەورەتــر بــکات، 

ئــەو کاتــە دەتوانــن بــە ئەنجــام بگــەن 

نێونەتەوەیــى  داگیرکاریــى  پیانگێڕیــی  و 

ــن. ــێ بهێن ــت پ شکس

 

لەگــەڵ   1994 ســاڵی  هــۆزات  بەســێ   -
پەكەكــەوە  بــە  پەیوەنــدی  خوشــكەكەی 
كــردوە،  نــاوی نهێنــی »هولیــا ئــۆران« 

بــووە.          
ــەڕێكدا  ــە ش ــاڵی 1997 ل ــكەكەی س - خوش
لەنزیــك گونــدی چیچێكلــی شــەهید بــووە.
- حەســە ئۆرانــی باوكــی دوای ســێ مانگ لە 
شــەهیدبوونی كچەكــەی كۆچــی دواییكــرد، 
ــۆزات  ــێ ه ــوون، بەس ــەوە 9 منداڵب ــە ماڵ ل
بــوو،  خێزانەكــەی  منداڵــی  حەوتەمیــن 
بەهــۆی ئــەوەی زیــرەك بــووە، لــە قۆناغــی 
ناوەنــدی بــۆ قۆناغــی ئامادەیــی ناردویانــە 

بــۆ الیــی بــرا گەورەكــەی لــە كایســێری.
- لــە كوشــتارەكەی دەرســێمی ســاڵی 1938 
ــوون،  ــان لەناوچ ــێكی زۆری خێزانەكەی بەش
لــە ســااڵنی نێــوان 1993-1994 بەهــۆی 
ئــەوەی گوندەكەیــان پــێ چۆڵكــرا، بڕیاریــدا 

بچێتــە نــاو ریزەكانــی پەكەكــە.
بــە   )pkk( كۆنگــرەی  دوایــن  لــە   -
)کەجەکە(هەڵبژێــردراوە  هاوســەرۆكی 

بایــک جەمیــل  لەگــەڵ 



تەڵەزگەی ئەمەریكا – ڕووسیا 
لە سووریا

 نووسینی: محەمەد عومەر محەمەد
 لە عەرەبییەوە: سابیر عەبدولاڵ كەریم
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بەریەككەوتنــی ڕاســتەوخۆی نێــوان ڕكابەرە 

نێودەوڵەتییــەكان لــە ســووریا ســەرەتای ئەو 

ســاڵ زوو دەســتی پــێ كــرد، كاتێــك یەكــەم 

پزیســكی لــە تەقاندنــی مووشــەكێكی جۆری 

زەمین–ئاســمانی لێــی دا، كــە فڕۆكەیەكــی 

ــۆخۆی  ــۆری )س ــە ج ــیی ل ــەڕكەری ڕوس ش

و  تەقاندییــەوە  و  ئامانــج  كــردە  25(ی 

ئــەو  كوشــت.  خــۆی  فڕۆكەوانەكەیشــی 

ــە  ــە گروپ ــك ل ــەن یەكێ ــە الی ــەكە ل مووش

ئاڕاســتەی  ئیدلیــب  لــە  شــەڕكەرەكان 

ــكاند.  ــی ش ــرا و تێك ــییەكە ك ــە ڕوس فڕۆك

ــە  ــاكانی گەمەك ــی یاس ــتیدا بەزاندن ــە ڕاس ل

لــە الیــەن ئەمەریــكاوە ڕووســەكانی تــووڕە 

پێشــكەوتوویان  كــرد، چونكــە چەكێكــی 

بەخشــیوە، كــە بــۆ خــۆی "ڤیتــۆ"ی لــە 

ــە دەســت  ــە بگات ــدراو نیی ســەرە و ڕێگەپێ

نــاو ملمانێــی  هیــچ هێــز و گروپێكــی 

ــە.  ــاڵە بەردەوام ــە 7 س ــووریا، ك س

یەكگرتوەكانــی  ویایەتــە  زوو  هــەر 

وەك  هــەر  كــرد،  نكۆڵیــی  ئەمەریــكا 

ــە  ــرد ل ــەری ك ــۆی بێب ــش خ ــە ڕابردووی ل

ــۆڤێتی  ــی س ــەی یەكێتی ــەو چەكان ــی ئ پێدان

لــە ئەفغانســتان تێكشــكاند و ناچــاری كــرد 

تــا هێزەكانــی بكشــێنێتەوە، لــە كاتێكــدا 

ــەدا  ــەو واڵت ــەربازی ل ــە 50000 س ــر ل زیات

ــان  ــاڵەدا گیانی ــەڕێكی 10 س ــاوەی ش ــە م ل

لــە دەســت دا. 

فڕۆكەكــەی قەیســەر چــۆن كەوتە 
خوارەوە؟ 

)بــەرەی  شــام  ئازادكردنــی  دەســتەی 

بەرپرســیارێتیی  پێشــوو(  نوســرەی 

فڕۆكــە  خســتنەخوارەوەی  لــە  خــۆی 

 2018 شــوباتی  3ی  لــە  ڕووســییەكە 

ڕاگەیانــد، لــە هەمــان كاتــدا ڕێكخــراوی 

ــوپای  ــە س ــەر ب ــەركەوتن"ی س ــوپای س "س

ســووریای ئــازاد بەرپرســیارێتیی خــۆی لــەو 

چاالكییــە ڕاگەیانــد، بــەاڵم بــەرەی نوســرە 

ئەنجامــدەری ڕاســتەقینەیە، چونكــە توركیــا 

بریكارەكانــی  هێــزە  بــە  نــادات  ڕێگــە 

لــە  بهێنــن،  كار  بــە  چەكانــە  ئــەو  تــا 

دژی هێزەكانــی ئــەو هاوپەیمانــەی، كــە 

گڵۆپــی ســەوزی بــۆ هەڵکــرد تــا هێــزە 

ســەربازییەكانی بچنــە نــاو شــاری عەفرینــی 

لــە  ســووریا،  باكــووری  لــە  كوردنشــین 

لــە  ئەمەریــكا  جموجووڵەكانــی  وەاڵمــی 

دژی توركیــا لــە ڕێگــەی هاوكاریكردنــی 

دیموكراتــی.  ســووریای  هێزەكانــی 

هــەر چــی ڕووســیایە هەواڵەكــەی ڕەت 

كــرد،  ئاشــكرای  بەڵكــوو  نەكــردەوە، 

مووشــەكێكی  ڕێگــەی  لــە  فڕۆكەكــەی 

حــەراری هەڵگیــرا و لە ســەر شــان خراوەتە 

ــەاڵم بەڵێنــی تۆڵەســەندنەوەی  خــوارەوە، ب

داوە و ڕای گەیانــدوە، هــەر وا بێدەنــگ 

شه رڤانانی یه په كه  له  عه فرین پێش داگیرکاری تورکیا
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ئەمەریــكا  بەرگریــی  وەزارەتــی  نابێــت. 

)پێنتاگــۆن( ئــەوەی ڕەت كــردەوە، هــەر 

جــۆرە مووشــەكێكی پێشــكەوتووی زەمیــن–

ئاســمانیی دابێتــە هاوپەیمانەكانــی، بەڵكــوو 

بەڵێــن نییــە لــە داهاتوویشــدا ئــەم كارە 

ڕاســتییە  بــەو  درك  چونكــە  بــكات، 

ئــەم  بــەردەم  لــە  ڕووســیا  كــە  دەكات 

كردەوەیــەدا دەستەوەســتان نابێــت. بــە 

ــە  ــەكەی فڕۆك ــەو مووش ــران ئ ــی چاودێ پێ

ڕووســییەكەی بەردایــە خــوارەوە پێدەچێــت 

)ســتینگەر( بێــت، كــە یەكێكــە لــە باشــترین 

مووشــەكەكانی بەرگریــی ئاســمانی و لــە 

ڕێگــەی تیشــكی وەنەوشــەیییەوە ئاراســتەی 

ئامانجەكــەی دەكرێــت و دەتوانرێــت لــە 

بتەقێنرێــت.  و  ســەر شــان هەڵبگیرێــت 

ئــەم جــۆرە مووشــەكە گرینگیــی ســتراتیژی 

ئــەوەی  دوای  هێنــا  بــە دەســت  زیاتــر 

ــەوەی  ــە بزووتن ــوەكان دای ــە یەكگرت ویایەت

یەكێتیــی  بــە  دژی  شــەڕی  لــە  تالیبــان 

ــەو  ــوەی ئ ــە چوارچێ ــش ل ــۆڤێت، ئەوەی س

"دوژمنــی  دەڵێــت،  بەناوبانگــەی  وتــە 

دۆســتمە".  دوژمنەكــەم 

خاڵــی  یەكــەم  بــوو،  ئاشــكرا  گەمەكــە 

ڕووبەڕووبوونــەوەی  دەســتپێكردنی 

 13 كــە  بــوو،  كاتــە  ئــەو  ڕاســتەوخۆ 

تەقەمەنیــی  بــە  بێفڕۆكــەوان  فڕۆكــەی 

و  تەرتــوس  بنكــەی  دوو  هــەر  زۆرەوە 

ئامانــج،  كــردە  ڕووســیایان  حمێمیــم-ی 

ئەمەیــش هــاوكات بــوو لەگــەڵ هێرشــێكی 

ــش  ــد ڕۆژێكی ــش چەن ــری ڕێكخــراودا، پێ ت

)حمێمیــم(  بنكــەی  كاردانەوەیــە  لــەو 

بــە هــاوەن كرایــە ئامانــج و نزیكــەی 7 

فڕۆكــەی ڕووســیا تێكشــكێنرا جگــە لــە 

برینــدار.  و  كــوژراو 

كــرد،  دركــی  ڕووســی  قەیســەری 

بەرەنگاربوونەوەكــە گەییشــتوەتە ئاســتێكی 

پێشــكەوتوو، كاتێــك ئەمەریــكا تووشــی 

پانــی  ئاشــكراكردنی  بــە  كــرد  شــۆكی 

ــە  ــووریا ب ــووری س ــوپای باك ــی س پێكهێنان

ــە  ــان ل ــی كــوردەكان و ڕاهێنانی ڕابەرایەتی

الیــەن هاوپەیمانێتیــی نێودەوڵەتــی لــە دژی 

داعــش، بــەم هۆیەیشــەوە ڕووســیا ئازادیــی 

بەخشــی،  توركیــا  بــە  وەاڵمدانــەوەی 

نەیــاری كوردەكانــە و لــە دژی هــەر جــۆرە 

ــوردەكان  ــەرهەڵدانێكی ك ــەكردن و س گەش

عوســمانی  ســوڵتانی  دەوەســتێتەوە. 

ــە  ــتەوە و ل ــی قۆس ــەردۆگان( دەرفەتەك )ئ

ــیۆنی  ــی 2018 ئۆپراس ــی دوەم 20ی كانوون

ســەربازیی "چڵــە زەیتون"ی بــۆ پەالماردانی 

كانتۆنــی عەفریــن پاشــان مەنبــەج ڕاگەیاند. 

خســتنەخوارەوەی  دوای  لــە  ئــەردۆگان 

فڕۆكــەی ڤادیمێــر پۆتینــی هاوپەیمانــی 

متمانــەی بــە خــۆی زیاتــر بــوو، بۆیــە 

ئامادەییــی نیشــان دا بــۆ چوونــە نــاو شــاری 

ئیدلــب. لــە ڕاســتیدا هــەر دووكیــان كەوتنە 

نــاو بازنــەی بەئامانجكردنــی ڕاســتەوخۆ. 

ــكا هێشــتا  ــی ئەمەری ــە یەكگرتوەكان ویایەت

بەردەوامــە لــە ســەر هاوكاریكردنــی هێــزە 

چەكــدارە كوردییەكان لە ســووریا، ئەمەیش 

بــوە مایــەی تووڕەیــی و نیگەرانیــی توركیــا. 

ــتییە  ــەو ڕاس ــی ب ــەرە درك ــی ئەنق حكومەت

كــرد، ئیتــر هیــچ بوارێــك بــۆ بێدەنگبــوون 

نەمــاوە، دوای ئــەوەی گروپــە كوردییەكانــی 

و  دیموكــرات  ســووریای  هێــزی  وەك 

ــە  ــە" ل ــەل "یەپەگ ــی پاراســتنی گ یەكینەكان

چەنــد گروپێكــی چەكدارییــەوە دەگۆڕێن بۆ 

ســوپایەكی نیچمــە نیزامــی، كــە لــە الیــەن 

ــان  ــق و ڕاهێنانی ــكاوە مەش ــوپای ئەمەری س

گروپە كوردییەكانی وەك 
هێزی سووریای دیموكرات 
و یەكینەكانی پاراستنی 
گەل »یەپەگە« لە چەند 
گروپێكی چەكدارییەوە 
دەگۆڕێن بۆ سوپایەكی 
نیمچە نیزامی

“
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ــۆ  ــا ب ــۆی دان ــیا ڤیت ــت. ڕووس ــێ دەكرێ پ

نەچێتــە  تــا  ئــەردۆگان  لــە  ڕێگەگرتــن 

ــه  كاتێكــدا ده ســتی  ــەج، ل ــن و مەنب عەفری

ئۆپه راســیۆنی  جێبه جێكردنــی  بــه   كــرد 

2016دا.  ســاڵی  لــه   فــورات"  "قه ڵغانــی 

ــۆ  ــی دا ب ــار هه وڵ ــن ج ــه ردۆگان چه ندی ئ

تێكشــكاندنی كــورده كان لــه  عه فریــن، به اڵم 

نه یتوانــی تــا ئــه و كاتــه ی ڕووســیا تیشــكی 

ــاڵ بێده نگیــی  ــه  پ ســه وزی بــۆ هه ڵكــرد، ل

ڕژێمــی ســووریا، چونكــه  دروســتكردنی 

و  كــورد  ســه ركردایه تیی  بــه   ســوپایه ك 

یه كگرتــوه كان  ویایه تــه    پشــتیوانیی  بــه  

مه ترســییه كه  بــۆ ســه ر هه مــوان، له بــه ر 

ده كات  دروســت  مه ترســی  ئه وه یشــه  

ئــه و ده ســتكه وتانه ی  بــۆ ســه ر هه مــوو 

بــه  ده ســتی  ناوچه كــه دا  لــه   ڕووســیا 

ده بێتــه   هێزه كه یشــی  به ڵكــوو  هێنــاوه ، 

پشــتیوانییه ك بــۆ پێگــه ی ئه مه ریــكا لــه  

ســووریا. بــه اڵم هــه ر چــی توركیایــه  ترســی 

زۆره  لــه  دروســتبوونی ده وڵه تێكــی كــوردی 

لــه  ســه ر ســنووره كانی. 

  شه ڕ به له جیاتی بۆ شه ڕی ڕاسته وخۆ
بابه ته كــه  زیاتــر ڕوون بــوەوه  ســه باره ت 

بــه  نیــاز و مه رامــی ویایه تــه  یه كگرتــوه كان 

تــا پــێ بخاتــه  نــاو ڕووبه ڕووبوونه وه یه كــی 

ڕیكــس  كاتێــك  ئه مه یــش  كــراوه وە، 

ده ره وه ی  پێشــووی  وه زیــری  تیله رســۆن 

ویایه تــە  گه یانــد:  ڕای  ئه مه ریــكا 

ســووریا  لــه   ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی 

ده مێنێتــه وه، ته نانــه ت لــه  پــاش ده ركردنــی 

داعــش  ڕێكخــراوی  پاشــماوه كانی 

ئه وه یــش لــه  پێنــاو ته واوكردنــی پرۆســه  

بیانوویه كــی   ئه مــه  بــه اڵم  سیاســییه كه ، 

ڕاســت نییــه ، چونكــه  واشــنتۆن ســووریا 

له بــه ر  ناهێڵێــت،  جــێ  ڕووســه كان  بــۆ 

ئــه وه  ڕووســیا بــه و هه نــگاوه ی ئێســتای 

بــه   داده نێــت  جێگیــر  بنكه یه كــی 

خۆخزاندنــی  ته واوكردنــی  مه به ســتی 

ناوه ڕاســت  خۆرهه اڵتــی  ناوچــه ی  بــۆ 

پاشه كشــه كردنی  لــه   ســوودوه رگرتن   بــه  

سیاســه تی  په یڕه وكردنــی  و  ئه مه ریــكا 

خۆرهــه اڵت،  بــه ره و  ئاراســته وه رگرتن 

پێویســته   له به رئــه وه   ئاســیا.  بــه ره و 

ســووریا  لــه   خــۆی  شــوێنپێی  مۆســكۆ 

ــه م  ــیمای ئ ــتیدا س ــه  ڕاس ــكات. ل ــر ب قایمت

لــه   بوەتــه وه   ڕوون  به ریه ككه وتنــه  

یارمه تیدانــی  و  هاوكاریكــردن  ڕێگــه ی 

هێزەکانی ڕوسیا لە عەفرین پێش داگیرکاری تورکیا
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ــی فڕۆكــه ی  ــه  پێدان ــه  چه كــداره كان ب گروپ

دوای  بــه   پێشــكه وتوو،  بێفڕۆكه وانــی 

ســوپایه كی  دروســتكردنی  ئه وه یــش 

بــه   ســووریا  باكــووری  لــه   كــوردی 

پشــتیوانیی واشــنتۆن، ئێســتایش گه ییشــتینه  

لــه   ســتراتیژییه كان  چه كــه   ده ركه وتنــی 

گۆڕه پانــی شــه ڕه كه  بــۆ ســنوورداركردنی 

و  ڕووســیا  ئاســمانیی  هێــزی  توانــای 

بــۆ  به ره نگاربوونه وه كــه   گواســتنه وه ی 

ســه ر زه وی، ئه مه یــش وه ك خواســتێك بــۆ 

ــه وه ی  ــاكان وه ك ئ ــز و توان ــی هێ داچۆڕین

ســوپای  به رانبــه ر  لــه   ئه فغانســتان  لــه  

دا.  ڕووی  پێشــوو  ســۆڤێتی  یه كێتیــی 

ــه ڵ ڕووســیا  ــوو له گ ــای پێكهات ــه اڵم توركی ب

ــه   ــكاوه  ســزا ده درێــت ل ــه ن ئه مه ری ــه  الی ل

ڕێگــه ی به رده وامبوونــی لــه  پشــتیوانیكردن 

و هاوكاریكردنــی كــورده كان بــه  پێدانــی 

لــه   تایبه تــی  بــه   پێشــكه وتوو،  چه كــی 

شــوباتی  4ی  ڕۆژی  عه فریــن.  شــه ڕی 

2018، بزووتنــه وه ی نوره دیــن زه نكــی، كــه  

یه كێكــه  لــه  باڵه كانــی ئۆپۆزســیۆنی ســووریا 

ــه ر  ــه  س ــتی ب ــه ، ده س ــه  توركیای ــه ر ب و س

بڕێــك چه كــی پێشــكه وتوودا گــرت، كــه  

ده نێــررا بــۆ هێــزه  كوردییــه كان لــه  كانتۆنــی 

مه به ســتی  بــه   ئه وه یــش  عه فریــن، 

ــی  ــی هێزه كان ــڕه ویی زه مینی ــی پێش ڕاگرتن

ســووریا،  الیه نه كانــی  و  هێــز  و  توركیــا 

ــاو شــاری  كــه  هاوپه یمانیــی توركیــان بــۆ ن

عه فریــن. لــه  كاتێكــدا شــه ڕه كه  پێــی نایــه  

قۆناغــی ڕووبه ڕووبوونــه وه ی ڕاســته وخۆ، 

ڕه جــه ب ئــه ردۆگان داوای لــه  ویایه تــه  

یه كگرتــوه كان كــرد لــه  مه نبــه ج ده ربچێــت، 

چونكــه  هێــزی توركیــا ناتوانێــت بچێتــه  

لێیــه ،  ئه مه ریــكای  هێــزی  مــادام  نــاوی 

ــی  ــه  دژواری ــوان هێشــتا درك ب ــه  هه م بۆی

ڕاســته وخۆیه   به ریه ككه وتنــه   ئــه و 

ده كــه ن. هێشــتا قۆناغــی ئێســتا لــه  ڕێگــه ی 

به ڕێــوه   بریكاره كانــه وه   به كارهێنانــی 

ڕه جــه ب  توركیــا  ســه رۆكی  ده برێــت. 

ته یــب ئــه ردۆگان حكوومه تــی واشــنتۆن 

ــی  ــتنی پانه كان ــه  داڕش ــار ده كات ب تۆمه تب

لــه  دژی توركیــا، ئێــران و ڕووســیا لــه  

شــه ڕی ســووریا. ڕووســیا بــاش دركــی بــه و 

ڕاســتییه  كــردوه ، كــه  ئــه و مووشــه كه ی 

فڕۆكه كــه ی خســته  خــواره وه ، بــه  كرداریــی 

ژماره یه كــی  و  شــه ڕه كه وه  هاتوەتــه  

زیاتریــش هه یــه  بــۆ به كارهێنــان لــه  دژی. 

ئــه و ناوچانــه ی ئێســتا لــه  ژێــر كۆنترۆڵــدان 

ڕژێمــی  پێشــڕه ویكردنی  به رده وامبوونــی 

ــه  ســه ر حســابی  ئه ســه د نیشــان ده دات، ل

ئۆپۆزســیۆنی ســووریا، بــه  تایبه تــی لــه  

ــه ی )الزهــور( ــه وه ی فڕۆكه خان كۆنترۆڵكردن

ی ســه ربازی و ســتراتیژی. ئه مــه  بۆمــان 

ده ســتبه رداری  توركیــا  ده كاتــه وه ،  ڕوون 

به رانبــه ر  لــه   بــوه   ئه مه ریكییــه كان 

چوونــه   بــۆ  ڕووســیا  له گــه ڵ  پێكهاتــن 

نــاو عه فریــن و پێشــڕه ویكردن لــه  ســه ر 

لێكتێگه ییشــتنه یش  ئــه م  حســابی كــورد، 

ئاگاداریــی  و  سه رپه رشــتی  بــێ  بــه  

گوێــره ی  بــه   ناپه ڕێــت،  تــێ  ڕووســیا 

ســووریا.  لــه   به رژه وه ندییه كانــی 

تــا كۆتاییــی مانگــی كانوونــی دوه مــی 2018 

ئه ســه د  ڕژێمــی  خاكــه ی  ئــه و  تێكــڕای 

گه ییشــته   كردوونه تــه وه   كۆنترۆڵــی 

%53.75ی كــۆی خاكــی ســووریا، ئه مــه  

لــه  كاتێكدایــه  ڕێكخــراوی داعــش ته نهــا 

لــه   ســووریا  خاكــی  %8.51ی  ڕێــژه ی 

لــه  الیه كــی  ژێــر قه ڵه مه ڕه ویــدا مــاوه ، 

كۆنترۆڵكردنــی  ده ســه اڵتی  تریشــه وه  

ــتی  ــۆ ئاس ــوه  ب ــیۆن دابه زی ــه ره ی ئۆپۆزس ب

هه روه هــا  ســووریا،  خاكــی  %11.96ی 

ــی  ــر كۆنترۆڵ ــه  ژێ ــه ی ل ــه و خاك ــژه ی ئ ڕێ

بــۆ  دیموكراتدایــه   ســووریای  هێزه كانــی 

%25.73 دابه زیــوه ، ئه وه یــش بــه  هــۆی 

له ده ســتدانی ناوچه یه كــی به رفــراوان بــه  

هــۆی په الماردانــی ناوچه كــه  لــه  الیــه ن 

ســوپای توركیــاوه . 

ئــه م ڕێژانــه  زیادبوونــی ئــه و ڕووبــه ره  

ڕژێمــی  هێزه كانــی  كــه   ده رده خــەن، 

ــیۆن و  ــابی ئۆپۆزس ــه ر حس ــه  س ــووریا ل س

توركیایــش لــه  ســه ر حســابی هێزه كانــی 

بــه  ده ســتی  دیموكــرات  ســووریای 

ئــه و  نهێنیــی  ئه مه یــش  هێناوه تــه وه ، 

ئه مه ریــكا  ســه ربازییه ی  هه ڵكشــانه  

هێــزه   ڕێگــه ی  لــه   ده رده خــات 

ــه   ــت بگات ــه  پێده چێ ــه وه ، ك هاوپه یمانه كانی

ڕاســته وخۆ.  ڕووبه ڕووبوونــه وه ی  ئاســتی 

و  عه فریــن  لــه   شــه ڕه كه   پێده چێــت 

مه نبــه ج تــه واو نه بێــت، به ڵكــوو ڕووســیا، 

ــه وه ی  ــۆ به گژداچوون ــت ب ــا هه ڵده نێ توركی

بــه   تریــش،  ناوچه كانــی  لــه   كــورده كان 

ئه مه ریــكا  ده ســتی  بڕینــی  مه به ســتی 

ئه مه یــش  به تــه واوی،  ناوچه كــه دا  لــه  

و  شــه ڕ  ئاینــده دا  لــه   به دڵنیایییــه وه  

ســووریا  به شــه ی  لــه و  پێكدادانــه كان 

ده كات.  دژوارتــر 

سه رچاوه : 
h t t p : / / i d a 2 a t-2033742816 . eu-

cent ra l-1.e lb.amazonaws.com/

america-russia-in-syria-reproduce-

  /afghan-experience



تورکیا لە عەفرین، 
لەگەڵ سووریا و 

هاوپەیمانەکانی بە 
ڕێککەوتن دەگات

ســکۆت بینیــت )Scott Bennett(: )ئەفســەری پێشــووی ســوپای ئەمریــکا و شــرۆڤەکاری پرســی ئاســایش 

و نێودەوڵەتــی(

لە فارسییەوە: ئاسۆ حەسەن
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پێشــووی  ئەفســەری  بینیــت،  ســکۆت 

پرســی  شــرۆڤەکاری  ئەمریــکا و  ســوپای 

دەربــارەی  نێودەوڵەتــی،  و  ئاســایش 

ــەر  ــۆ س ــا ب ــەربازییەکەی تورکی ــردەوە س ک

چوونەنــاوەوەی  و  عەفریــن  ناوچــەی 

یەکینەکانــی ســەربازی ســووریا بــۆ ئــەم 

کــوردەکان  دەســەاڵتی  ژێــر  ناوچەیــەی 

گوتــی: ئــەوەی ئێســتا لــە ســەرهەڵدان 

]فــۆڕم گرتــن[ە، هاوپەیمانییەکــی نوێــی 

و  ســووریا  دەوڵەتــی  هێزەکانــی  نێــوان 

هێزەکانــی کوردەکانــە بــۆ بەگژداچوونەوەی 

ــەر  ــۆ س ــا ب ــی تورکی ــرش و پەالمارەکان هێ

ــر  ــۆ داگی ــە ب ــی ئەنقەرەی ــن و هەوڵ عەفری

کردنــی ســەرزەمینی نــوێ، لــە چوارچێــوەی 

ــی  ــەوەی )ئیمپراتۆریەت ــارە زیندوکردن دووب

عوســمانی(. دەســتەواژەیەکی بــاو هەیــە 

دۆســتمە(،  دوژمنەکــەم،  )دوژمنــی  کــە 

کــە  ســتراتیجییە  لێکدانەوەیەکــی  ئەمــە 

کــوردەکان و دەوڵەتــی ســووریای ناچــار 

لــە  بابەتــە هەڵبژێــرن و  ئــەم  کــردووە 

واڵتــە  هــەم  و  تورکیــا  هــەم  کۆتاییــدا 

ســووریا  لــە  بەتــەواوی  یەکگرتــووەکان 

کــوردەکان  هەرچەنــد  دەرەوە.  دەکەنــە 

ــی ســەربەخۆ( ڕازی  ــی )ناوچەیەک ــە بوون ب

دەبــن، بەاڵم دراوســێکانیان ڕێگە بەشــتێکی 

وەهــا نــادەن و لــە ئەنجامدا ئەندێشــەیەکی 

وەهــا خۆڕســکانە بــۆ مەســەلەیەکی )پــووچ 

گەرایانــە  ناواقیــع  و  نــاوەڕۆک(  بــێ  و 

دەگۆڕێــت. کــوردەکان نــەک تەنهــا لــەم 

مەســەلەیە ئــاگادارن، بەڵکــو دەزانــن واڵتــە 

وەفادارییــەک،  هیــچ  یەکگرتووەکانیــش 

یــان نیازێکیــان نییــە بــۆ کارکــردن بــەو 

بەڵێنانــەی کــە بــە کوردەکانیــان دابــوو، 

ــە  ــی واڵت ــە ڕووی بەرژەوەندییەکان ــا ل تەنی

یەکگرتــووەکان ســوودیان لێوەردەگرێــت. 

دژی  سیاســی(  )ئابڕووچوونــی  پێشــتر 

بووەتــە  ئەفغانســتان  و  لیبیــا  عێــراق، 

لــێ  پەندیــان  کــوردەکان  و  دەرســێک 

ــە داوی تەڵەیەکــی  ــووە کــە نەکەون وەرگرت

لــەو شــێوەیەوە. 

ئــەم  دیکــەی  بەشــێکی  لــە  بینیــت   

گفتوگۆیــە دەربــارەی هەڕەشــەکانی تورکیــا 

ــن  ــە عەفری ــک ل ــی هــەر هێزێ بەپەالماردان

ــی:  ــکات، گوت ــوردەکان ب ــاوکاری ک ــە ه ک

"فەتــح"ی  چوارچێــوەی  لــە  )ئەنقــەرە 

دەســتەبەرکردنی  بــەدوای  ســەرزەمینێک 

ســەربازییەوەیە  و  سیاســی  ســەرمایەی 

کــە لــە کۆبوونــەوەی ئیســتانبوڵ و بــۆ 

ڕێککەوتــن،  ئاشــتیی،  دەســتەبەرکردنی 

بەڵێــن و بەشــداریی کردنەکانــی لەگــەڵ 

کارتــی  ئێــران وەک  و  ســووریا  ڕوســیا، 

فشــار بــەکاری بهێنێــت. تورکیــا لەســەر 

جێیــەی  ئــەو  تــا  کــە  باوەڕەیــە  ئــەم 

خاکــی  قوواڵیــی  دەچێتــە  دەتوانێــت 

ســووریاوە تابــۆ پاشەکشــەکردن بتوانێــت 

بســەپێنێت.  بیرۆکەکــەی  یــان  ئامانــج، 

تورکیــا هەوڵــدەدات واڵتــە یەکگرتــووەکان 

گۆشــەگیر و ڕەت بکاتــەوە و لــە بەرامبەردا 

 – ڕوســیا  لەگــەڵ  نــوێ  هاوپەیمانێتــی 

ســووریا  ببەســتێت.  ئێــران   – ســووریا 

ــا  ــە تورکی ــە( ک ــی بێایەن ــا )ناوچەیەک تەنه

سیاســی  هاوپەیمانییەتــی  بەرامبــەر  لــە 

– ســەربازی لەگــەڵ ڕوســیا – ســووریا – 

ــە  ــتهێنانی زەویی ــاری بەدەس ــران، خوازی ئێ

لێــی. تورکیــا چەنــد گرفتــاری ئــەو کێشــانە 

بێــت کــە ســەرچاوەیان لــە توونــدڕەوە 

ــە  ــەو ڕادەی ــووە، هــەر ب ــەکان گرت جیهادیی

بەبــێ ویژدانــی سیاســی ڕەفتاریــان لەگەڵــدا 

کوردەکان نەک تەنها 
لەم مەسەلەیە ئاگادارن، 

بەڵکو دەزانن واڵتە 
یەکگرتووەکانیش 

هیچ وەفادارییەک، یان 
نیازێکیان نییە بۆ کارکردن 

بەو بەڵێنانەی کە بە 
کوردەکانیان دابوو، تەنیا 

لە ڕووی بەرژەوەندییەکانی 
واڵتە یەکگرتووەکانەوە 
سوودیان لێوەردەگرێت

“
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ــیا  ــەر ڕوس ــتنە س ــار خس ــۆ فش دەکات و ب

ــت،  ــان دەهێنێ ــران بەکاری ــووریا و ئێ و س

تــا ئــەم واڵتانــە ناچــار بــکات ڕێگــەی 

فراوانخــوازی ســنورداری خاکەکــەی پــێ 

بــدەن. 

ــارەی  ــدا دەرب ــە درێژەی ــەم شــرۆڤەکارە ل ئ

لــە  تورکیــا  پاشەکشــەکردنی  گریمانــەی 

عەفریــن و بارودۆخــی هەنوکەیــی ئــەم 

مەرجــە  بــەو  تورکیــا  گوتــی:  ناوچەیــە 

ســووریا  بــۆ  عەفریــن  کۆنتڕۆڵکردنــی 

ناوچــەی  لــە  تورکیــا  کــە  دەگێڕێتــەوە 

 – ســنوورێک  هــەر  لــە   – کــوردەکان 

ــک  ــچ زیانێ ــان هی ــار، ی ــەڕووی پەالم ڕووب

نەبێتــەوە. ســووریاش بــۆ چاودێــری کردنــی 

دەردەبڕێــت  ڕەزامەنــدی  خــۆی  خاکــی 

بکەونــە  ئــەوەی  بــۆ  کوردەکانیــش  و 

لــە  و  نیــری دەوڵەتــی ســووریاوە  ژێــر 

ــار  ــی پەالم ــە ئامانج ــاوە نەبن ــەن تورکی الی

ڕازی دەبــن، بــەم ئامانجــە کــە تورکیــا 

ــەی  ــەو خاک ــاوەتەوە و ئ ــن کش ــە عەفری ل

داگیــری کــردوە گێڕاویەتــەوە بــۆ ســووریا. 

ڕووداوە  لــەم  بەشــێک  وەک  ڕوســیاش 

یەکێــک  کــە  دەردەبڕێــت  ڕەزامەنــدی 

نێــوان  ئاشــتی  لــە ســوودمەندانی  بێــت 

تورکیــا، کــوردەکان و ســووریا. هەڵبەتــە 

لــە ئەنجامــدا ئــەم ڕێککەوتنــە سیاســییە 

تازەیــە، )چــاوەڕان دەکرێــت( کە ئیســرائیل 

بــۆ تێکــدان و بەالڕێدابردنــی، پەالمــار و 

کــردەوەی ســەربازی دیکــە ئەنجــام بــدات. 

ــە ئیســرائیل ئاســانکاری  ــە وانەی تەنانــەت ل

لــە  پەالمــاری  ئەنجامدانــی  بــۆ  بــکات 

فەرەنســا  تــا  ئەوروپــا،  لــە  خشــتەبەر 

و بەریتانیــا ناچــار بــکات لــە بەرامبــەر 

ســووریا کاردانەوەیــان هەبێــت و هەنــگاوی 

دژە ســووریا بگرنەبــەر. هەڵبەتــە دوورنییــە 

بــۆ تێکدانــی ئــەم پرۆســەیە، پەالمــاری 

ئیســرائیل،  الیــەن  لــە  نوێــش  کیمیایــی 

ــکا و  ســعودیە، دەزگای هەواڵگــری ئەمەری

بگیرێتەبــەر.  بەریتانیــا 

بــۆ  کــە  وایــە  بــاوەڕی  بینیــت 

تێکدەرانــەی  ڕووبەڕووبوونــەوەی 

شــازادەی ســعودیەو ســەرۆک وەزیرانــی 

ــی  ــە جەنگێک ــوود ل ــت س ــرئیل، دەبێ ئیس

و  نێودەوڵەتــی  دیپلۆماســی،  فراوانــی 

ــەی  ــە ڕێگ ــا ل ــرن. تەنه ــەیی وەربگ بانگەش

ــە  ــاو بازن ــەری ڕاســتەوخۆی سیاســی ن ڕکاب

ســعودیەوە  و  ئیســرائیل  سیاســییەکانی 

دەکرێــت دەســتێوەردەرە بێگانەکانیــان بــێ 

ــوود  ــت س ــا دەبێ ــن. هەروەه ــاکام بکرێ ئ

ــە سیاســییەکانی هاوشــێوەی  ــە ئابڕووبردن ل

ــەرۆک  ــدەدەری س ــس، یاری ــک پن دژی مای

کۆمــاری ئەمریــکا وەربگیرێت، تــا بتوانرێت 

)هەڕەشــەیەک(  و  )شــەڕخوازێک(  وەک 

و  بکرێــت  وێنــا  جیهانــی  ئاشــتی  دژی 

ســەرئەنجام ترەمــپ سیاســەتی دەرەوەی 

و  خســتووە  پشــتگوێ  یاریدەدەرەکــەی 

بــەدوای دۆزینــەوەی یاریدەدەرێکــی نوێــوە 

بێــت بــۆ هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی 2020ی 

ئەمریــکا.      

   

https://www.tasnimnews.com

شه ڕڤانانی یه كینه كانی پاراستنی گه ل له  کاتی مەشق کردندا



تورکیا و 
دژایەتیکردنی 

هێزە دیموکرات و 
پلوڕاڵەکان

عەفرین دوا ئەزموونى شکستخواردووى تورکیایە لە 
ناوچەکەدا

نووسینى مێرێدیس تاکس
لە ئینگلیزییەوە: ماجید خەلیل
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لــە بــەردەم پەالمــاری عەفرینــدا لــە الیــەن 

ئەوەیــە،  زینــدوو  پرســیارى  تورکیــاوە، 

نێــوان  هاوپەیمانیــی  و  هەماهەنگــى 

ــان  ــەوە توانیی ــە پێک ــورد ک ــکا و ک ئەمەری

ــن و  ــە خاکــى ســووریادا وەدەرنێ داعــش ل

جەنگــى ڕەقــە بەســەرکەوتوویی تێبپەڕێنــن، 

درێــژەى دەبێــت یــان نــا؟ لێــرەدا ئەمەریــکا 

بــۆ ئــەوەى هێــزە دیموکراتییەکانــى ســووریا 

بەڵێنــى  بــکات،  ڕازییــان  و  بــکات  ڕام 

پشــتیوانییان  داهاتــوودا  لــە  داون،  پــێ 

بەڵێنانــەى  ئــەم  بــکات. بەرهەمــى  لــێ 

ئەمەریــکا وەختێــک چنرایــەوە، کــە لــە 

15ى مانگــى یەکەمــى ئەمســاڵدا ئەمەریــکا 

ــە 30 هــەزار  ــەو هێزان ــا ئ یارمەتیــى دان ت

ســەربازى خۆیــان لــە ســنورەکانى عێــراق و 

تورکیــا لەگــەڵ خۆرئــاوا و هــاوکات لەگــەڵ 

ســنورەکانى ســەر بــە حکوومەتــى ســووریا 

ــەم  ــە ســاتەوەختى ئ ــرد. هــەر ل ــر ک جێگی

بــێ  ئــەردۆگان  ئەمەریــکادا،  بڕیــارەى 

نەشــاردەوە  خــۆى  نەیارێتیــى  پێچوپەنــا 

بــە  خــۆى  دەوڵەتــەى  ئــەو  گوتــى:"  و 

ــزى  ــى، ئێســتا هێ ــى ئێمــە دەزان هاوپەیمان

جێگیــر  ســنورەکەماندا  لــە  تیرۆریســت 

دەکات، پێویســتە پێــش ئــەوەى بهێڵیــن 

ــەم  ــن". ل ــان بەری ــە باری ــن، ل ــە دایــک ب ل

میانــەدا ڕووســیا نەیارێتیــى خــۆى دەربــڕى 

لــە  لــەوە کــردەوە، ئــەوان  و جەختــى 

لــە  پێگەیەکــى هەمیشــەیی  تــا  پانــدان 

بــە  ئێرانیــش  دابمەزرێنــن،  ســووریادا 

ــەى  ــەم ئامادەییی ــارى ئ ــێوە نەی ــان ش هەم

ئەمریکایــە و هیــچ کام لــە ڕووســیا و ئێــران 

ــە  ــۆى ل ــى ئەوت ــکا بوونێک ــوازن ئەمری ناخ

ســووریادا هەبێــت. 

لەگــەڵ  ڕابــردوودا ڕووســیا  ئــازارى  لــە 

ڕێکەوتنێــک.  گەییشــتبوونە  کوردەکانــدا 

پێگەیەکــى  ڕووســیا  بــوون  ڕازی  ئــەوان 

لــە  واتــە  دەڤەرەکــە،  لــە  ســەربازییان 

عەفرینــدا هەبێــت، ئــەوە بــە مەرجێــک 

ــەن  ــە بک ــە ناوچەک ــی ل ــە پارێزگاری ــوو ک ب

کاتێــک ڕووبــەڕووى هێرشــەکانى تورکیــا 

پــاش  یەکــدا  مانگــى  18ى  لــە  بــوەوە. 

ــە  ــا چوون ــى تورکی ــەوەى دیپلۆماتکارەکان ئ

نوێنەرانــى  دواتــر  ڕۆژ  دوو  مۆســکۆ، 

ڕێبەرانــى  لەگــەڵ  ســووریا  حکوومەتــى 

ــە  ــیا ل ــی ڕووس ــەى هەوای ــە بنک ــە ل یەپەگ

حمێمیــم، ئــەوان پێشــنیازێکیان دایە یەپەگە 

کــە نەدەبــوو لــەو بژاردانــەى خراوەتــە 

پێــى ســینەم  بــە  بەردەمیــان دەربچــن. 

محەمــەدى نوێنــەرى دیپلۆماتــکارى فیدراڵى 

بێــت،  ســووریا  باکــوورى  دیموکراتیــى 

ڕووســییەکان گوتوویانــە کاتێــک کوردەکانــى 

عەفریــن دەپارێــزن، کــە کوردەکان وابەســتە 

ببنــەوە بــە حکوومەتــى ئەســەدەوە. هــەر 

وەک تەیمــوور ئەخمتۆفــى شــیکەرەوەى 

نێونەتەوەیــی  کاروبــارى  ئەنجومەنــى 

ڕووســیا بــۆ ناوەنــدە هەواڵییــەکان ڕوونــی 

کردوەتــەوە، عەفریــن گــەر بچێتــەوە ســەر 

ســووریا، ئــەوا دەتوانــن پارێزگاریــی بکــەن 

لــە ســنورەکانیان و دەتوانــن بــە مافــى 

خۆبەڕێوەبەریــى خۆیشــیان لــە چوارچێــوەى 

ــیا  ــتى ڕووس ــن. مەبەس ــنا ب ــووریادا ئاش س

لــەم ڕەوشــەدا ئــەوە بــوو، بــۆ دونیــاى 

بــۆ  ســووریا  کوردەکانــى  بســەلمێنێت، 

بــە  پێویســتیان  بــن،  پارێــزراو  ئــەوەى 

ــەژە  ــک یەپ ــى ســووریایە. وەختێ حکوومەت

و یەپەگــە ئــەم پێشــنیازەى ڕووســیایان دایــە 

دواوە، ئیتــر ئەوانیــش بنکــە ســەربازییەکەى 

ســنورەکان  لــە  هێزەکانیــان  و  خۆیــان 

کشــاندەوە و گڵۆپــى ســەوزیان هەڵکــرد بــۆ 

تورکیــا تــا هێرشــەکانیان دەســت پــێ بکەن. 

ڕووســیا  خیانەتــەى  و  بێمتمانەیــی  ئــەم 

لــە کــورد ئەگــەرى فرەیــە کــە گفتوگــۆ 

سوتشــى  لــە  ئاشــتى  پێشــنیازکراوەکانى 

ــى  ــى فیدڕاڵیەت ــت و کوردەکان ــەر نەگرێ س

دیموکراتــى لــە باکــوورى ســووریا بەشــدارى 

نەکــەن لــە کۆبوونەوەکانــدا. لێــرەدا ئــەوە 

دەمێنێتــەوە، ئایــا ئەمریــکا چــى دەکات 

ــدا  ــە کاتێک ــى، ل ــوردە هاوپەیمانەکان ــۆ ک ب

ــى  ــۆ و هاوپەیمان ــە نات ــاى بەشــدار ل تورکی

لــە  ســەریان.  دەکاتــە  هێــرش  ئەمریــکا 

ڕاســتیدا ئەمریــکا هیچــى بــۆ کــوردەکان 

نەکــرد، تەنهــا تیلەرســنى وەزیــرى پێشــووی 

ــک  ــە جۆرێ ــتە ڕوو ک ــەوەى خس دەرەوە ئ

ئــەو  بــۆ تورکیــا،  بــوو  ئامــۆژگارى  لــە 

ــە  ــا خــۆى نەخات ــردەوە، تورکی ــى ک دووپات

ــکا،  ــاکا بی ــت ن ــە پێویس ــەوە ک ــو کارێک نێ

ئــەوان پێیــان باشــە، تورکیــا هێورتــر بێــت 

و هێرشــەکانى ســنوردارتر بــکات تــا بزانــن 

ڕێگەچــارەى گونجاوتــر بگرنە بــەر. ئامانجى 

هێرشــانەدا  لــەم  تورکیــا  ڕاگەیەنــراوى 

ئەوەیــە کــە 30 کیلۆمەتــر لــە ســنورەکانیدا 

بکاتــە ناوچەیەکــى ئــارام، تورکیــا وا نازانــێ 

ــزە  ــنورەدا و هێ ــەو س ــییە ل داعــش مەترس

ــێنێت.  ــت دەناس ــە تیرۆریس ــەکان ب کوردیی

ــە  ــە ئارام ــەو ناوچ ــتیەتى ئ ــا مەبەس تورکی

ڕێگــر بێــت لــە هــەر هێرشــێکى یەپەگــە و 

ــا.  ــاو تورکی ــۆ ن ــەژە ب پەی

ئەمە لەکاتێکدایە یەپەگە و پەیەژە چەندین 

جــار ئەوەیــان دووپــات کردوەتــەوە، ئــەوان 

بــە هیــچ شــێوەیەک کارى وا ناکــەن و 

نیــازى هێــرش و کارى چەکدارییــان لــە نێــو 

تورکیــادا نییــە. بەدڵنیایییــەوە تورکیــا تەنهــا 
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پەیوەســتن  نیگەرانییەکانــى  و  مەترســى 

بــەو شــێوە بەڕێوەبەرایەتییــە ســەرکەوتوەى 

ــەوەى  ــە ل ــاوادا و نیگەران ــە خۆرئ ــورد ل ک

نێــو  بــۆ  بگوازرێتــەوە  ئەزموونــە  ئــەو 

ــە  ــى ل ــى نەرێن ــى و کاریگەرییەک کوردەکان

ڕەوشــى ناوخــۆى خۆیــدا دروســت بــکات. 

ــەى  ــەو هێزان ــەوەى، ئ ــە ل ــا نیگەران تورکی

پارتــى  هەژموونــى  ژێــر  لــە  خۆرئــاوا 

ــەم  ــە(دان، ل ــى کوردســتان )پەکەک کرێکاران

هەلومەرجــەدا چێکردنــى ناوچەیەکــى ئــارام 

ئاساییشــی  دڵنیابوونــەوەى  فاکتــەرى  بــە 

ــت.  ــۆى دەزانێ خ

تورکیــا پێــى وایــە بردنــەوەى لــە عەفرینــدا 

ســانایە، چونکــە خاوەنــی هێزێکــى تۆکمەیە 

و چەندیــن تانکــى ئەڵمانــى و فڕۆکــە و 

ســاروخى ئەمریکــى لــە توانایدایــە و هەڵیان 

لــە  ئەزموونــى  تورکیــا  دەســووڕێنێت. 

وێرانکاریــدا هەیــە، بەگوێــرەى ڕاپۆرتەکانــى 

نەتەوەیەکگرتــوەکان لــەم کاتانــەى دواییــدا 

خاپوورکردنــى  لــە  هەبــوە  دەســتى 

ــد گەڕەکێکــى  نوســەیبین و ســعرت و چەن

دیاربەکــر و مایــەى پێشــێلکردنى مافەکانــى 

لــە ناوچــە کوردییەکانــدا.  بــوە  مــرۆڤ 

لەگــەڵ هەمــوو ئــەو پێداگرییانــەى تورکیــا، 

هێشــتا کــوردەکان گوتوویانــە، ئــەوان یــان 

دەبــێ بمــرن و لــەو پێنــاوەدا بکوژرێــن 

ــى  ــت خاک ــەک بس ــن ی ــادە نی ــود ئام یاخ

ــى  ــدەن. هێزەکان ــە دەســتەوە ب ــن ب عەفری

یەپەگــە و یەپــەژە خاوەنی تانکــى ئەمریکى 

ــەاڵم  ــن، ب ــە نی ــچ چەکێکــى دژەفڕۆک و هی

و  بەســام  هێزێکــى  خاوەنــى  هێشــتا 

لــە  بەهێزیــان  ئەزموونێکــى  گــەورەن و 

ڕووبەڕووبوونــەوەى تیرۆریســتانى داعشــدا 

هەیــە. هــاوکات زۆرێــک لــە فەرمانــدە 

یــان  تورکیــا  پێشــووى  ســەربازییەکانى 

بەتایبەتــى  دەرکــراون،  یاخــود  زیندانــن 

کۆدەتــا شکســتخواردوەکەى 2016،  دواى 

ــە  ــە ئەزموون ــێکى زۆر ل ــا بەش ــر تورکی ئیت

دوور  ئەرتەشــى  نێــو  کاریگەرەکانــى 

خســتەوە، بــەاڵم هێزەکانــى ســوپاى ئــازادى 

ــۆ  ــان ب ــەرەى تورکی ــە ب ــتا ل ــووریا هێش س

ــەى  ــە کوردیی ــەو ئەزموون ــتپێهێنانى ئ شکس

ــە.  ــردا هەی ــى ت ــن و کانتۆنەکان ــە عەفری ل

بــە بــڕواى چاودێــران بــۆ تورکیــا ســانا 

هێزەکانــى  لــە  عەفریــن  بتوانێــت  نییــە 

ــتەمە  ــاوکات ئەس ــەوە، ه ــاک بکات ــورد پ ک

بتوانێــت بگاتــە مەنبــەج، ئــەو شــوێنەى کــە 

ــا،  ــۆ ئامانجەکانــى تورکی فــرە ســتراتیژییە ب

عەفرین لەناو گڕ و دوکەڵی بۆردومانی فڕۆکەکانی تورکیادا
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چونکــە ئــەو ناوچەیــە وا لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــى 

هێــزە بەرگریکارەکانــى نزیــک لــە ئەمریــکا 

کەواتــە  دەکات،  هاوکارییــان  ئەمریــکا  و 

لێــرەدا دەپرســین، ئایــا ئــەردۆگان ئامادەیــە 

ــکات؟ ــۆن ب ــی پێنتاگ ئاڵنگاری

ســینەم محەمــەد و نوێنەرانــى تــرى کــورد 

ــەوە  ــکا بەدەنگیان ــەوەن ئەمری ــارى ئ خوازی

ــاوادا  ــە خۆرئ ــارام ل ــى ئ ــت و ناوچەیەک بێ

چــێ بــکات و عەفرینیــش بگرێتــەوە، ئەوان 

ــراو و  ــزى متمانەپێک ــا هێ ــە تەنه ــان وای پێی

کاریگــەرن دژ بــە تیرۆر و داعش و هاوکات 

تەنهــا هێــزى پلــوراڵ و دیموکراتخــوازن کــە 

ئایندەیەکــى هێمــن بــۆ ناوچەکــە و ســووریا 

واشــنتۆن  کاتــەدا  لــەم  بنێــت.  بونیــاد 

هەیــە  لێکــدژی  و  جیــاواز  ڕووى  دوو 

ــدا، لــە الیەکــەوە  لــە سیاســەتى دەرەوەی

ــکات و  ــا ڕازی ب ــەوێ تورکی ــکا دەی ئەمەری

ــکات. ــش ب ــتیوانیى کوردەکانی ــاوکات پش ه

لــە  پارێــزگاری  چــى  دەبێــت 
پێشــڕەوییەکانى ئەمەریــکا بــکات؟
لەگــەڵ شکســتى ئۆپۆزســیۆنى مەدەنیــی 

ــک  ــى دیموکراتی ــتا فیدراڵیەت ــووریا، ئێس س

کانتۆنــە  کــە  ســووریا  باکــوورى  لــە 

کوردییەکانــن تەنهــا شــوێنێکە لــە ســووریا، 

بۆنــی دیموکراتــى دەدا، لەوێــدا تەوژمێکــى 

ژن  ئازادیخوازیــى  و  فێمێنیــزم  بەهێــزى 

بەڕەچاوکردنــى  ئــەوە  لەبــەر  هەیــە. 

ــیاون  ــەوان ش ــەردەمییەکان، ئ ــیپە س پڕەنس

و هەمــوو هێــزە دیموکراتییــەکان پێویســت 

دەکات پشــتیوانى لــەو جواڵنــەوە کوردییــە 

ئەزموونــەى  ئــەو  وەک  بــەاڵم  بکــەن، 

بەدرێژاییــی  و  هەمیشــە  هەیــە،  کــە 

کارە  لــە  پشــتیوانیی  واشــنتۆن  مێــژوو 

ســەرکوتکەرییەکانى تورکیا کــردوە. دەزگاى 

پشــتیوان   )CIA( ئەمریکیــى  هەواڵگریــی 

ســەرکوتکەرانەى  نەزمــى  بونیادنــەرى  و 

تورکیــا بــوە. وەزارەتــى ناوخــۆى ئەمریــکا 

ســاڵى  لــە  جــار  یەکــەم  بــۆ  پەکەکــەى 

1997 دا خســتوەتە نێــو لیســتى گروپــە 

واشــنتۆن  هــاوکات  تیرۆریســتییەکانەوە. 

ســاڵى 1999 ڕۆڵــى لــەو پانــەدا هەبــوو 

کــە تێیــدا ســەرۆکى پەکەکــە )عەبدولــا 

ئۆجــەالن( دەســتگیر کــرا. پــاش ئــەوەى 

ــتبەردارى کارى  ــە دەس ــە 2002 دا پەکەک ل

توندوتیژیــی بــوو، لــەو کاتــەدا یەکێتیــى 

لیســتى  خســتە  )پەکەکە(ـــی  ئەوروپــا  

نەتەوەیەکگرتــوەکان  بــەاڵم  تیــرۆرەوە، 

ئــەم پارتــەى نەخســتوەتە نێــو لیســتێکى 

و  ئەمەریــکا  ئێســتایش  تــا  وەهــاوە. 

پڕچەککردنــى  پشــتیوانیى  ئەورووپــا 

تورکیــان و جۆرەهــا چەکــى پێشــکەوتوویان 

ڕادەســتى تورکیــا کــردوە و تورکیایــش تەنها 

ــە کاری  ــدا ب ــە کوردەکان ــى دژ ب ــە جەنگ ل

دەهێنێــت. هــاوکات ئــەو هاوپەیمانێتییــەى 

ئــەردۆگان هەیەتــى بەرەبــەرە لەهەمبەریدا 

ــە  ــەردۆگان ل ــن، چونکــە ئ ــان دەبی بەدگوم

ــى  ــد پەرۆش ــرۆردا هێن ــە تی ــى دژ ب جەنگ

ڕووبەڕووبوونــەوەى داعــش نەبــوو، بەڵکوو 

کــە  بــوو  تیرۆریســتانە  ئــەو  پشــتیوانیى 

ــوون.  ــەتەکانى ب ــکا و سیاس ــارى ئەمری نەی

هــاوکات ڕەوشــى ناوخــۆى بــەرەو بوارێکــى 

وەرچەرخانــدوە،  خوێنــاوى  و  ترســناک 

جگــە لــەوەى دەســتی داوەتــە پرۆژەیەکــى 

نەزمــى  و  بەئیســامکردن  چڕوپــڕى 

ئیســامیى سیاســیى فرەبــرەو پــێ دەدا. 

بــە  وابەســتەیە  ئــەردۆگان  هەروەهــا 

گەندەڵــى  و  ناهەمــوارەوە  نەزمێکــى 

بە پێى سینەم محەمەدى 
نوێنەرى دیپلۆماتکارى 
فیدراڵى دیموکراتیى 
باکوورى سووریا بێت، 
ڕووسییەکان گوتوویانە 
کاتێک کوردەکانى عەفرین 
دەپارێزن، کە کوردەکان 
وابەستە ببنەوە بە 
حکوومەتى ئەسەدەوە

“
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ــش  ــوە، جگــە لەوەی ــى تەنی ســەرتاپاى واڵت

و  خــەون  ئەردۆگانــدا  پەیامەکانــى  لــە 

و  ئیمپراتۆریــەت  گەڕانــەوەى  خەیاڵــى 

عوســمانییەکان  و  پێشــووى  هەژموونــى 

جــاڕى بــۆ دەدرێــت و ئومێــدى تورکیــا بــۆ 

گەڕانــەوەى بەشــێک لــە خاکــى ســووریا 

بــۆ باوەشــى تورکیــا نکولــى لــێ نەکــراوە. 

و  هێــورى  ئەگەرێکــى  هــەر  هەروەهــا 

ئاســاییش لــە ناوچەکــەدا کــە پەیوەســتبێت 

بــە دادوەرى و دیموکراســییەوە لەگــەڵ ئــەم 

ــدا  ــن و سیاســەتەى ئەردۆگان ــەزم و نواڕی ن

یــەک ناگرێتــەوە. بــە بــڕواى چاودێــران 

ــۆ  ــێ ب ــەر نەکێش ــە س ــەوەى ناوچەک ــۆ ئ ب

ــەوە،  ــڕۆڵ بمێنێت ــە کۆنت ــە ل ــەک ک دژواریی

پێویســتە ئەمەریــکا چــاو بخشــێنێت بــە 

پێوەندییەکانیــدا لەگــەڵ تورکیــا و هێنــد 

ــا شــل  ــەتى تورکی ــز و سیاس ــارى هێ هەوس

نەکــەن، بەڵکــوو پێویســتە ناچاریــی بکــەن 

لەگــەڵ پەکەکــەدا بگەڕێنــەوە بــۆ ســەر 

ــى  ــە ڕەوش ــاوکات ل ــتان و ه ــزى دانوس مێ

نێوخۆیشــیدا وابەســتەى بکەنــەوە بــە بنەمــا 

دیموکراســى و دادپەروەرییەکانــەوە. لــەم 

ــە  ــی ب ــى نەتەوەی ــى دەوڵەت ــەدا نەزم میان

ســەر چــوە و دەبــێ بگۆڕێــن، ئــەوەى 

ــدا  ــراق و ئێران ــا و ســووریا و عێ ــە تورکی ل

دەگــوزەرێ دەوڵەتێکــى نەتەوەیییــە، کــورد 

داواى فیدراڵیەتێکــى دیموکراســى دەکات، 

دەبــێ ئەمەریــکا پشــتیوانى لــەو نەزمــە 

بــکات، ئــەو نەزمــەى هێشــتا ئەمریــکا ملــى 

بــۆ نــەداوە و هیواداریــن سەرڕاســتانە بیــری 

ــەوە2. ــێ بکات ل

یەکەکانــى  کانتۆنەکانــدا  نێــو  لــە  ئێســتا 

پارتــى  بــە  ســەر  کــە  گــەل  پاراســتنى 

خاوەنــى  دیموکراتیــن  یەکێتیــى 

جەماوەریــن،  بەرفراوانــى  پشــتیوانییەکى 

و  جوامێــرى  ئــەو  هــۆى  بــە  ئــەوان 

ــش  ــە داع ــى دژ ب ــە جەنگ ــەى ل چەلەنگیی

نواندیــان، بەتایبەتــى لــە کوبانێــدا بوونەتــە 

مایــەى متمانــە و خۆشەویســتییەکى فــرەى 

کوردییەکانــى  ناوچــە  لــە  جەمــاوەرى 

ــەواوى  ــە ت ــەوان ل ــووریادا. ئ ــوورى س باک

ــى  ــای زۆرەملێ ــۆى یاس ــە ه ــدا ب کانتۆنەکان

ســەربازگیرییەوە ڕێژەیــان لــە هەڵکشــاندایە 

و زیــاد لــە 100 هــەزار چەکــدارى ڕاهێنــراو 

ــدا هــەر  ــو ڕیزەکانیان ــە نێ ــەوان ل ــن. ئ دەب

و  هــەن  تــورک  و  عــەرەب  لــە  یــەک 

ــە  ــوو ل ــیان پێکهات ــە ڕێبارەکانیش ــێک ل بەش

مەســیحییەکانن.  و  ســریان  و  ئاشــوورى 

ــی  ــى ڕێکخراوەی ــەر بنەمایەک ــە س ــەوان ل ئ

و  دامــەزراون  فەرمــى  ســەربازیى  و 

ــە.  ــە نەزمــى دیموکراســى هەی ــان ب باوەڕی

ــەدا  ــى تۆکم ــە قۆناغبەندییەک ــزە ب ــەم هێ ئ

ئــەو  ئاکامــى  لــە  ســەرەتا  تێپەڕیــون، 

ــێ  ــلۆ چ ــاندانانەى قامیش ــەرکوتى خۆپیش س

خۆیــان  دا   2004 دواى  لــە  کــە  بــوون، 

خۆپیشــاندانەکانى  لــە  دیــارە  گــرت. 

ڕژێمــى  بــە  بــوو  دژ  کــە  قامیشــلۆدا 

ئەســەد، نزیکــەى 50 هاواڵتیــى مەدەنــى 

ــوژران،  ــە ک ــی ئاساییش ــەن هێزەکان ــە الی ل

چاودێــران ئــەوە بــە خاڵــى چێبوونــى ئــەم 

ــەدە  ــەربازییەى ڕێکخســتنەکانى پەی ــە س باڵ

دەزانــن. هــەر لــە نــاو ئــەم یەکانــەدا 

ئــەوان   هــەن،  ژن  پاراســتنى  یەکەکانــى 

ســاڵى 2012 وەک یەکەیەکــى ســەربەخۆ 

دامــەزران و دیارتریــن خۆسەلماندنیشــیان 

ــوو.  ــدا ب ــى کۆبانێ ــە ڕووبەرووبوونەوەکان ل

لــە  ژن  پاراســتنى  یەکەکانــى  هــاوکات 

ــان  ــق و ڕاهێنانی ــوارى مەش ــدا ب کانتۆنەکان

بۆ ئەوەى ناوچەکە سەر 
نەکێشێت بۆ دژوارییەک 

کە لە کۆنتڕۆڵ نەمێنێتەوە، 
پێویستە ئەمەریکا 

چاو بخشێنێتەوە بە 
پێوەندییەکانیدا لەگەڵ 

تورکیا و هێند جڵەوى هێز 
و سیاسەتى تورکیا شل 
نەکەن، بەڵکوو پێویستە 

ناچاریی بکەن لەگەڵ 
پەکەکەدا بگەڕێنەوە بۆ سەر 

مێزى دانوستان 

“
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ژنــى  هــەزار   10 نزیکــەى  و  هەیــە 

ــە  ــە ل ــە جگ ــراون، ئەوان ــدار و ڕاهێن چەک

کارى  ڕووى  لــە  جەســتەیی،  ڕاهێنانــى 

دەکرێــن  گــۆش  هزرییشــەوە  و  سیاســى 

ئاســۆیەکى  و  ئەدەبیــات  خاوەنــی  و 

ــى  ــات و خەون ــە فەلســەفەى خەب ــارن ل دی

نەتەوەیــی و سیاســییاندا بــوون، ئــەوان لــە 

کانتۆنەکانــدا  شۆڕشــگێڕیى  خەباتــى  نــاو 

شــوێنیان دیــارە و بەگورجــى نێوبانگیــان لــە 

ــەت  ــاوادا ڕۆیشــت، بەتایب ــى خۆرئ میدیاکان

ڕووبەڕووبوونــەوەى  لــە  ئــەوەى  دواى 

ــان  ــوێنى بەرچاوی ــدا ش ــتانى داعش تیرۆریس

ســەر  گەمــارۆى  لــە  ئــەوان  هەبــوو، 

ــەو  ــوو، ئ ــان هەب ــێ قوربانیی ــدا گەل کۆبانێ

بەرگرییــەى کوبانــێ خاڵــى ناوبانگــى ئــەوان 

بــوو لــە نێــو ئــەو ژینگەیــەى ســووریادا 

و  بنــاژۆ  و  ڕادیــکاڵ  پارتــە  تێیــدا  کــە 

نەریتخــوازەکان ڕەواجێکــى فرەیــان هەیــە. 

ــی  ــانى یەکتری ــتا شانبەش ــە ئێس ــەم هێزان ئ

خۆرئــاوا  کانتۆنەکانــى  لــە  لەبەرگریــدان 

ــتنى  ــۆ پاراس ــات ب ــوەى خەب ــە چوارچێ و ل

ــان کــۆ  ــە دیموکراســییەدا خۆی ــەو یەکێتیی ئ

کردوەتــەوە.

 چــوار ســاڵى ڕابــردوو بــۆ ئــەوان لــە 

ڕووى سیاســى و ســەربازى و ئابوورییــەوە، 

چــوار ســاڵى پــڕ هەڵکشــان و بەرزبوونــەوە 

ــەوەى  ــک پرســى نزیکبوون ــە جۆرێ ــوو، ب ب

ئەمەریــکا لــەم هێزانــە هــەر یــەک لــە 

جەمســەرەکانى دژ بە ئەمەریــکاى هێناوەتە 

ــیایش  ــدەدا ڕووس ــەم نێوەن ــەر خــەت. ل س

نزیکبوونــەوەى  کێبەرکێــى  لــە  جۆرێــک 

لــەم  بۆیــە  هــەر  هێزانــە.  لــەم  هەیــە 

پەلەپەلییــەى تورکیــادا بــۆ نەمانــى ئــەم 

کوردســتاندا  خۆرئــاواى  لــە  ئەزموونــە 

چەنــد خوێندنەوەیەکــى جیــدى هەیــە، کــە 

خــۆى دەبینێتــەوە لــەم خااڵنــەى خــوارەوە:

بــۆ  تورکیــا  سەرکێشــییەکانى   .1

هێورکردنــەوەى ئــەو ڕەوشــە ناهەمــوارەى 

 2016 کۆدەتــاى  پــاش  لــە  کــە  ناوخــۆ 

ڕووى لــە بارودۆخــى ناوخــۆ نــاوە، بــۆ 

نموونــە ناهەمــوارى لــە بــوارى ئابــوورى و 

ــا  ــە تورکی ــەر بۆی سیاســى و ئاساییشــى، ه

ــە دەرەوە  ــورد ل ــە پرســى ک ــى ب مژوڵبوون

بــە هەنگاوێــک دەزانــێ بــۆ ســەرقاڵکردنى 

هێرشــە میدیایییەکــەى ناوخــۆ و پیشــاندانى 

خــۆی وەک پاڵەوانــى پاراســتنى ســنورەکانى 

ــۆدى  ــە میت ــە ل ــە ک ــەم ئەزموون ــا. ئ تورکی

پارتــى داد و گەشــەپێداندا هەیــە، پێشــووتر 

ــەتى  ــى سیاس ــە کاریگەری ــدا ب ــە حەفتاکان ل

پارتــى ڕەفــا، نەجمەدیــن ئەربــەکان لــە 

ــرس دا ســەرکەوتوو  ــى قوب ــى گرتن هەڵمەت

بــوو، هــەر لــەو کاتەیــش بەشــێکى گــەورە 

بــۆ  قوبرســدا  لــە  دەســتتێوەردان  لــە 

کەمکردنــەوەى ئــەو فشــارە زۆرەى ناوخــۆ 

بــوو کــە لــە نێــوان ملمانێــى چــەپ و 

ڕاســتدا دەگــوزەرا.

ــەرە  ــە س ــارێکى زۆری ل ــەردۆگان فش 2. ئ

و هەمــوو ئــەو بەڵێــن و بڕیارانــەى، وەک 

موزایــەدە بــە ســەر ڕەوتەکانــى تــرەوە 

جــاڕى بــۆ دەدا وەک خۆیــان دەرنەچــوون، 

ئــەردۆگان لــە چەندیــن بۆنــەدا لــە ناوخــۆ 

و دەرەوە خــۆى بــە پاڵەوانــى چارەســەرى 

لــەو  بەتایبەتــى  ناســاند،  کــورد  پرســى 

ــورد و  ــتیى ک ــەى ئاش ــە پرۆس ــەوەى ک کات

ــتانەکان  ــرد و دانوس ــێ ک ــورک دەســتی پ ت

درێژەیــان کێشــا، بــەاڵم لــە 2015ـــوە ئــەم 

پرۆســەیە نەمــا و ئــەردۆگان لــەو بەڵێنانــەى 

پێشــووترى لــە هەمبــەر کــورد پاشــگەز 

بــوەوە، بگــرە ڕەوشــى کــورد لــە پێشــووتر 

دژوارتــر بــوون، هــاوکات ئــەو ئاگربەســتەى 

کەوتوەتــەوە  گەیاندبــوو،  ڕای  پەکەکــە 

ســەر ڕەوگــەى پێشــوو، چونکــە ئێســتا 

بەئاشــکرا هــەم تورکیــا بۆردوومانــى شــوێن 

ســنورى  لــە  دەکا  پەکەکــە  ئامانجەکانــى 

باکــوورى عێــراق، هەمیــش پەکەکــە زەفــەر 

دەبــات بــۆ لێدانــى ئامانجەکانــى تورکیــا 

لــە ناوخــۆدا. جگــە لەوەیــش پارتەکــەى 

ئــەردۆگان تەنهــا لەگــەڵ پەکەکــەدا نێوانــى 

گــرژ نییــە، بەڵکــوو کێشــەى زیندانیکردنــى 

زۆری  فشــارێکى  ئۆجــەالن  عەبدولــا 

نێودەوڵەتــى و ناوخۆیــی، بەتایبەتى فشــارى 

ــە  ــی ل ــى نێونەتەوەی ــى کۆمەڵ ڕێکخراوەکان

ســەر دروســت کــردوە. ئــەم زیندانیبوونــەى 

ڕەوشــەکەى  بــە  درێــژەدان  و  ئۆجــەالن 

ــى داد و  ــى سیاســەتى پارت ــە ئۆباڵ ــڕا ل تێک

گەشــەپێدان دەزانــن. ئــەم پارتــە بــە دەر لە 

پرســى پەکەکــە و ئۆجــەالن، لەگــەڵ پــارت 

و ڕێکخــراوە مۆڵەتپێدراوەکانــى ناوخــۆى 

تورکیــادا لــە تەنگژەدایــە، بەتایبــەت لــە 

خراپــى  ڕەوشــێکى  لــە  هەدەپــەدا  پــاڵ 

پێوەندیدایــە و بــە هــەزاران کادێر و ئەندام 

ــە  پەرلەمــان و هەڵســووڕاوى ئــەو پارتــە ل

بــۆ  بەئاســانى  نەزمــە  ئــەم  زیندانــدان، 

ڕێکخراوەکانــى مافــى مــرۆڤ قــوت نادرێت 

ــا  ــدا تورکی ــە جیاجیاکان ــە بۆن و ســااڵنەوە ل

ــەکان  ــرۆڤ و ئازادیی ــى م ــێلى ماف ــە پێش ب

تۆمەتبــارە و نــاوى دەزڕێنــن. ئــەم ڕەوشــە 

ــى  ــە پاڵنەرەکان ــر ل ــا بی ــردوە تورکی وای ک

ــى پرســى ناوخــۆى  ــوون و بەهێزبوون کاراب

نیگەرانــە  تورکیــا  بکاتــەوە،  واڵتەکــەى 

و پێــى وایــە، ئــەوە ڕەوشــى خۆرئاوایــە 

کاریگەریــی نەرێنیــى لــە ســەر ناوخــۆى 
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واڵتەکــەى هەیــە و بەشــێک لــە پێکــدادان 

و تەقینەوەکانــى ناوخــۆى دەخاتــە گەردنــى 

ئــەو ڕەوشــەى لــە خۆرئــاوادا دەگوزەرێــت.

ــاری  ــاراوەیدا بڕی ــازى ش ــە نی ــا ل 3. تورکی

چەســپاوى هەیــە، پێــى وایــە بوونــى خــۆى 

لــە فراوانبوونــى ســنورى کیشــوەرەکەیدایە، 

ئــەردۆگان خــۆى بــە کەمتەرخــەم دەزانــێ 

خۆیــدا  ســەردەمى  لــە  ناتوانێــت  کــە 

بگۆڕێــت،  تورکیــا  سیاســیى  نەخشــەى 

چونکــە لــە پێــش ئــەودا ڕێبەرەکانــى تــورک 

ــە  ــتیان ل ــۆرەکان دەس ــە ج ــک ل ــە جۆرێ ب

گــەورەدا  دەســتکەوتى  و  فراوانخــوازى 

ســەردەمى  لــە  تورکیــا،  بــۆ  هەبــوە 

ئەتاتورکــەوە بونیــادى دەوڵەتــى تورکیــا 

نــراوە و گەلــێ دەســتکەوت چنراونەتــەوە. 

هێرشــەکانى تورکیــا بــۆ ســەر عەفریــن 

بەشــێک لــە چاودێــران بــە نیــازى شــاراوە 

تورکیــا لێــک دەدەنــەوە بــۆ مۆنۆپۆڵــى 

ــى  ــەوەى میرات ــنورە و زیندووکردن ــەو س ئ

عوســمانییەکان.  ڕابــردووى  موڵکەکانــى 

کوردییــەکان  کانتۆنــە  هــاوکات   .4

نموونەیەکــى ســەرکەوتووى خۆبەڕێوەبەرین 

لــە ئەزمــووى 4 ســاڵى ڕابــردووى خۆیانــدا، 

ئــەم ئەزموونــە بوەتــە هێمایەکــى کاریگــەر 

کــورد  نواڕینــى  و  نەســت  ســەر  بــۆ 

دانپێدانانــە  بۆیــە  هــەر  باکــووردا،  لــە 

ــە  ــەوە ئەکادیمیی ــەکان و توێژین نێودەوڵەتیی

ئەزموونــە  ئــەو  ســەر  لــە  زانکۆییــەکان 

نیگەرانبوونــى  مایــەى  بوەتــە  بەتــەواوى 

ئەزموونێکــى  خاوەنــی  ئــەوان  تورکیــا. 

یاسایى و ڕەواى هەڵبژێراون و نموونەیەکى 

دەگمەنــن لــە ســووریادا، ئــەم نموونــە بــە 

هیــچ شــێوەیەک نــەک تەنهــا بــۆ تورکیــا بــۆ 

ــە واڵتانــى ناوچەکــە بەســانایی  هیــچ کام ل

ــران  ــرەى چاودێ ــە گوێ ــت. ب ــەرس ناکرێ ه

ــە  ــن ل ــکارى دەب ــى گۆڕان ــەر خاڵ ــەک ه ن

ــە  ــەدا دەبێت ــە ناوچەک ــادا، بەڵکــوو ل تورکی

مایــەى گۆڕانکارییەکــى بەهێــز و کاریگــەر. 

ــە و  ــە ڕووى پێکهات ــا ل ــە تەنه ــەو هێزان ئ

داڕشــتنەوەى بەڕێوەبەرایەتییــەوە کاریــان 

نەکــردوە، بەڵکــوو بــە شــێوەیەکى سســت 

کاتێــک لــە بــوارى پــەروەردە و ئابــوورى و 

ــێ  ــەوە گەل ــزرى و زمانەوانیی سیاســى و ه

هەنــگاوى بــە بڕشــتیان نــاوە کــە مایــەى لــە 

سەروەســتان و خوێندنــەوەى وردن و ســانا 

نییــە تورکیــا بــە دەرهاویشــتە نەرێنییەکانــى 

ــێ. ــۆرە نەزان ــەم ج ــى ل ــى هێزێک بوون

فوراتــەوە  خۆرئــاواى  لــە  عەفریــن   5

و  جیۆســتراتیژى  هەڵکەوتەیەکــى 

لــە  خــۆى  بــۆ  هەیــە،  جیۆسیاســیی 

نێوەندێکــدا هەڵکەوتــوە کــە نزیکــە لــە 

مەنبــەج و ئیدلــب و حەلــەب، هــەر یــەک 

لــەم شــوێنانە مایــەى دەستڕاگەییشــتنى ئــەم 

هێــزەن بــە شــوێنە ســتراتیژیەکان بەتایبــەت 

بــە کەناراوەکانــى دەریــاى ســپى، ئەمەیــش 

لــە مێژوویــى کــورددا بایەخێکــى دیارکــراو 

و گــەورەى هەیــە. هــاوکات تورکیــا ترســى 

هەیــە. دۆخەکــەى  لەدەســتدەرچوونى 

لەدەســتدەرچوونى  ترســى  تورکیــا   .6

دۆخەکــەى هەیــە، پێــى وایــە لــەم کاتــەدا 

تیــرۆر  جەنگــى  بەرامــەى  هێشــتا  کــە 

لــە  فشــار  تــا  باشــە  فرســەتێکى  مــاوە 

ســەر ئەمریــکا دروســت بــکات تــا لــە 

هاوکارییەکانــى بــۆ ئــەم هێــزە بکشــێتەوە. 

ــی  ــى نێونەتەوەی ــەر دانپێدانانێک ــە ه چونک

ــەوەى  ــت و ل ــەر بێ ــە گ ــەو ئەزموون ــۆ ئ ب

کــە هەیــە زیاتــر بێــت ئیتــر تورکیــا ناتوانــێ 

بــە  بــکات3.  کۆنتــڕۆڵ  ڕەوشــە  ئــەم 

ــوو  ــاش ب ــى ب ــا پێ ــران تورکی ــڕواى چاودێ ب

ــۆ ڕای گشــتیى کــوردى  ــەم هێرشــانەوە ب ل

بســەلمێنێت کــە ئــەم ئەزموونــە ڕامکــراوى 

دەســتى بەشــار ئەســەدن و لــە ســەریان 

ــا مەبەســتیەتى ســووریا  ــە وەاڵم، تورکی دێت

بێتــە نــاو گەمەکــەوە، لــە ئەگەرێکــى لــەم 

جــۆرەدا ئەمریــکا ناچــار دەبێــت یارمەتیــى 

ئــەو جواڵنــەوە کوردییــە نــەدات و بەتۆپزى 

بەرژەوەندییەکانــى  بازنــەى  بیانخزێنێتــە 

ســووریا و ئێــران و ڕووســیاوە، چونکــە 

ــک دێمــە وەاڵم  ــووى کاتێ ڕووســیایش گوتب

پارێــزگارى  ســووریاوە  ڕێگــەى  لــە  کــە 

بکرێــن. ئــەم سیاســەتەى تورکیــا گەلــێ 

ئــەم  نێــو  برینــدارى  و  پەنهــان  الیەنــى 

ــان  ــە دیارترینی ــەوە. ک ــەکا دەکات ــە ی پرس

ئەوەیــە ئیتــر ئەمریــکا لــەو دەســتگرۆیییەى 

کــورد دەســڵەمێتەوە، چونکــە تــا ئێســتەیش 

ئەمریــکاوە  الیــەن  لــە  ئەســەد  بەشــار 

ڕەوایەتیــى نییــە و ئەمریــکا چەندیــن جــار 

گوتوویەتــى کــە ئــەم ڕژێمــە لــە ســووریادا 

ــت. ــدەى هەبێ ــێ ئاین ناب
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پشێویی پێوه ندییه كانی 
نێوان توركیا ــ ئه مه ریكا

له  عه ره بییه وه : شاناز ڕەمزی هیرانی
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گه شــه پێدان  و  داد  پارتــى  كاتــه ى  لــه و 

جڵــه وى ده ســه اڵتى لــه  توركیــا گرتوەتــه  

توركیــا  نێــوان  پێوه ندییه كانــى  ده ســت، 

نــاو  ده كه وێتــه   جارجــاره   ئه مه ریــكا  و 

زیاتــر  ئه مه یــش  ئاڵۆزییــه وه ،  و  قه یــران 

خــۆى لــه گۆڕانــى سروشــتى پێوه ندییه كــه ى 

ده بینێتــه وه  دواى جه نگــى ســارد و گۆڕانــى 

ــى خــۆى  ــۆ پێگــه و ڕۆڵ ــا ب ــدگای توركی دی

لــه  ڕووى ئیقلیمــى و جیهانییــەوە، چونكــه  

یه كگرتوه كانــی  ویایه تــه   دیــاره   وه ك 

الیه نــى  گۆڕانكارییانــه ى  لــه و  ئه مه ریــكا 

ــته ی  ــه و خواس ــان ئ ــاگات، ی ــێ ن ــا ت توركی

هه مبــه ر  لــه   هه یه تــى  ئه نقــه ره  

لــه   ســه ربه خۆبوونى  و  پێوه ندییه كانیــان 

ڕوون  ده ره وه ی  سیاســه تى  بڕیاره كانــى 

ــه . نیی

ــر پاشــكۆبوونی  ــه كان چیت ــڕۆ، پێوه ندیی ئه م

وه ك  واشــنتۆن  سیاســه تی  بــۆ  ئه نقــه ره  

وابه ســته   ســارد  جه نگــى  قۆناغــی 

هاوبه شــه   ســتراتیجیه ته   بــه   نــه   نییــه ، 

ڕاگه یه نراوه كــه ى ســاڵى 1995 و، نــه  بــه  

نێوانیــان  نوێــی  نموونه یــى  هاوبه شــیى 

لــه  ســه ر شــێوازی )ئه زموونــی توركیــا(، 

ئۆبامــا،   بــاراك  زارى  لــه  ســه ر  وه ك 

وه ســف  ئه مه ریــكا  پێشــووى  ســه رۆكى 

ده كــرا، به ڵكــوو ئێســتا پشــێویى بــه رده وام 

یه كــه ،  لــه  دواى  یــه ك  قه یرانــى  و 

گرینگتریشــیان:

ــا  ــه وه ى فه تحول ــه م: ڕاده ســت نه كردن یه ك

گولــه ن بــه  توركیــا، تۆمەتبــارى یه كــه م 

لــه  هه وڵــی كوده تــا  شكســتخواردوه كه ى 

هاوینــى 2016، هه روه هــا ڕه تكردنــه وه ى 

بــه   ســه باره ت  توركیــا  داواكاریــى 

له گه ڵیــدا. لێكۆڵینــه وه  

دوه م: پشــتیوانیكردنى به رده وامــى هێــزه 

كوردییــه  چه كــداره كان لــه  ســووریا، كــه  

لــه  الى توركیــا بــه  گروپــى تیرۆریســتی 

كــراون. هه ژمــار 

ســێیه م: دۆســیه ى ڕه زا زه راب، بازرگانــى 

توركــى بــه  ڕه چه ڵــه ك ئێرانــى، كــه  بــه 

گــه وره ى  به رپرســێكى  ئیدانه كردنــى   الى 

ــكێته وه  و  ــا ده ش ــى توركی ــى حكوومه ت بانك

حكوومه تــی ئه نقه ره یــش بــه  كوده تایــه ك 

ئامانجكردنــى  بــه   بــۆ  ده كات  وه ســفى 

واڵته كــه ى لــه  ڕووى ئابوورییــه وه .

ــه ر  ــه  هه مب ــا ل چــواره م: هه ڵویســتى توركی

بڕیاره كــه ى  ڕووبه ڕووبوونــه وه ى  پرســى 

شــاری  بــه   ســه باره ت  تره مــپ  دۆناڵــد 

ــودس. ق

الوه كیــى  قه یرانێكــى  چه نــد  پێنجــه م: 

له وانــه ى  كاریگه رتــر  و  قه باره تــر  كــه م 

له گــه ڵ  لێكۆلینــه وه ى  وه ك  ســه ره وه ، 

پاســه وانى تایبه تــى ســه رۆكى توركیــا لــه  

. یــكا ئه مه ر

بــه  تایبه تییــش  قه یرانانــه ،  ئــه م 

لــه   توركیــا  هاوپه یمانانــى  هه ڵوێســتى 

ــاوه ى  ــه  م ــى ل ــووری ئه تڵه س ــی باك په یمان

وای  شكســتخواردوه كه ،  كوده تــا  پــاش  و 

ــه وه  و  ــه  ڕووســیا نزیــك ببێت ــر ل كــرد زیات

ــۆك  ــرس ك ــه ر چه ندیــن پ ــه  س ــه وه  ل پێك

لــه   بكــه ن  یه كتــر  هاریكاریــى  و  بــن 

ــى  ــش ئه نجامدان پرســى ســووریا. دوا جاری

ــه   ــری )S400(، ك ــەى به رگ ــتى وش گرێبه س

دوورمــه وداى  ســتراتیجیى  ڕه هه ندێكــى 

لــێ كه وتوەتــه وه ، بــه اڵم پشــێوییه  هــه ر 

ــا  ــوان توركی ــیداره كه ى نێ ــه وره  و مه ترس گ

لــه  بریتییــه   یه كگرتــوه كان  ویایه تــه   و 

 پشــتیوانیكردنى كــورده كان لــه  ســووریا. 

ئه ردۆگان هه ر زوو ڕای 
گه یاند، كه  ئه و ئۆپه راسیۆنه  
به  یارمه تیى چه ند گروپێكى 

به رهه ڵستكارى سووریا 
ئه نجام ده دات، وه ك چۆن 
له  قه ڵغانى فورات ڕووی 

دا، ئه مه یش شه رعیه تى بۆ 
توركیا زیاتر كرد بێته  ناو 

خاكى سووریاوه 

“
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بــه   به ئاشــكرا  و  ڕاشــكاوانه   ئه مه ریــكا 

گروپــه   ئــه و  بــه رده وام  شــێوه یه كى 

ڕیــزى  خســتوەته   كوردانــه ى  چه كــداره  

ــه   ــان ب ــه  ژماره ی ــه وه ، ك ســوپایه كى نیزامیی

ــت. ــده  ده كرێ ــه س مه زن ــه زار ك ــان ه ده ی

یه كێتیــى  پارتــى  وایــه   پێــى  واشــنتۆن 

هاوپه یمانێكــى   )PYD( دیموكراتیــك 

ڕووبه ڕووبوونــه وه ى  بــۆ  ناوخۆیییــه  

ــش(،  ــامى )داع ــى ئیس ــراوى ده وڵه ت ڕێكخ

خــۆى  لــه  گۆڕه پانه كــه دا  هێزێكیشــه  

ــه و  ــه وه ى ئ ــه  ڕووبه ڕووبوون ــه لماندوه  ل س

شــه ڕه كانى  لــه  كاتــى  هــه ر  ڕێكخــراوه  

كۆبانــێ لــه  ســاڵى 2014دا، كــه  الیه نــى 

یه كینه كانــى  و  پارتــه   ئــه و  ســه ربازیى 

ــه   ــه ل )YPG( دژى ڕێكخراوه ك ــتنى گ پاراس

داوه . ئه نجامیــان 

دابینكردنــى  و  ئه مه ریــكا  پشــتیوانیى 

شــێوه یه كى  بــه   پێداویســتییه كانى، 

الیه نــی  لــه   سه رتاســه ر  و  بــه رده وام 

سیاســى و دارایــى و ســه ربازى و میدیاییــش 

ــى  ــش دابینكردن ــت، له وانه ی ــوه  ده چێ به ڕێ

ــورس و ســووك  ــى ق ــه  چه ك بڕێكــى زۆر ل

لــه  چه كداره كانــی  مه شــقپێكردنى  و 

 ســه ر شــێوازه  پێشــكه وتوه كانی هونــه رى 

جه نــگ.

بــۆ  ئه مه ریكییــه ى  چه تــره   ئــه و 

و  سیاســى  الیه نــى  كــوردی  هێزه كانــی 

بــه  ئه ویــش  گرتوەتــه وه ،  میدیاییشــى 

پاراســتنی  یه كینه كانــى  نــاوى   گۆڕینــى 

گــه ل بــۆ هێزه كانــى ســووریاى دیموكــرات 

بــۆ  تــر  )SDF(، دواى هاتنــى ڕه گــه زى 

ــه   ــه ربازییش، ك ــى س ــه ، الیه ن ــاو حیزبه ك ن

مانــه وه ى ڕه گــه زى حیزبــی لــه  مه نبــه ج 

شــاره   لــه و  داعــش  ده ركردنــى  دواى 

توركیایــش  لــه  هێزه كانــى  پاراســتنى  و 

تریشــه وه   لــه  الیه كــى  ده گرێتــه  خــۆ. 

ــه ،  ــه  چه كداران ــه  كوردیی ــه و پارت ــى ئ بوون

وه ك پاســاوێك وایــه  بــۆ بوونــى ســه ربازیى 

ــه  ســه ر شــێوه ى  ــه  ســووریا ل ئه مه ریكــى ل

ناوچه كانــى  ژێــر  لــه  ســه ربازى  بنكــه ى 

ــه  خۆرهه اڵتــى فــورات،  ــدا ل ده ســتى ئه وان

بۆیــه  بــه  ڕای زۆر چاودێــر ئــه و كاره ى 

لــه   به شــێك   لــه  بریتییــه   ئه مه ریــكا 

چاره ســه ركردنی  بــۆ  تێڕوانینه كانــى 

ــه ى دابه شــبوون  ــه ڕێگ ــی ســووریا ب قه یران

ژنە شەڕڤانێکی یەپەژە لە کاتی ڕۆیشتنی بۆ بەرەکانی شەڕی بەرگری لە کۆبانێ
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فیدراڵــی. سیســتمی  دامه زراندنــی  یــان 

لــه  ســه ر  هاوپه یمانێتییــه ك 
لێــوار

ــى،  ــى دیموكرات ــى یه كێتی ــا، پارت ــۆ توركی ب

كرێكارانــى  پارتــى  درێژه پێــده رى 

لــه   كــه    ،)pkk( توركیایــه   كوردســتانى 

پۆلێــن  تیرۆریســته كان  هێــزه   ڕیــزى 

ــه ر  ــه ى ه ــه و جه نگ ــۆى ئ ــه  ه ــت ب ده كرێ

ــاى  ــا به رپ ــه  دژى توركی ــاڵى 1984وه  ل له س

كــردوه . درێژبوونــه وه ى پارتــى یه كێتیــى 

دیموكراتــی بــۆ پارتــى كرێــكاران ته نیــا 

به ڵكــوو  نییــه ،  توركیــا  پڕوپاگه ندەیه كــى 

نێوده وڵه تییــش  ڕاپۆرتــى  چه ندیــن 

ده كه نــه وه ،  ســه ر  لــه   جه ختــى 

)ســه نته رى  ڕاپۆرتــى  گرینگترینیــان 

تیرۆریســتییه كان( هێرشــه   دژى  به رگــرى 

ــاڵى  ــه   س ــه ، ك ــی ناتۆی ــه  په یمان ــه ر ب ى س

ده رچــوه .   2016

پێكهێنانــى  بــه   ئه مه ریــكا  پانــى 

پاســه وانانى ســنور لــه  هێزه كانــى ســووریاى 

پانه كانــى  كــردوه   وای  دیموكــرات، 

توركیــا ســه باره ت بــه  عه فریــن بكه وێتــه  

چونكــه   بــوون،  كارا  ڕێچكــه ى  ســه ر 

چەندیــن   ئــه ردۆگان  ته یــب  ڕه جــه ب 

گه یانــدوه ،  ڕای  لێدوانه كانیــدا  لــه   جــار 

لــه  ســه روبه ندى  ئۆپه راســیۆنه كه   كــه  

ڕوودانــه . حكوومه تــی ئه نقــه ره  بــه  ئاشــكرا 

ســنووره كان  ڕه وانــه ى  زیاتــرى  هێــزى 

چه كداره كانــى  هێــزه   ته نانــه ت   كــرد، 

لــه  عه فریــن  پێگه یــان  توركیــا چه ندیــن 

ــى  ــیى پارت ــرۆژه ى سیاس ــرد. پ ــاران ك تۆپب

لــه   بریتییــه   كــه   دیموكراتــی،  یه كێتیــى 

باكــوورى  لــه   هه رێمێــك  دامه زراندنــى 

خۆیــه وه    الی  ئه نقه ره یــش  ســووریا، 

ســه ر  بــۆ  داده نێــت  هه ڕه شــه یه كی   بــه  

واڵته كــه ى، بۆیــه  ڕووبه ڕووبوونــه وه ى و 

پووچه ڵكردنــه وه ى تواناكانــى لــه  ســه رووى 

لــه  توركیایــه   پێشــینه كانى  كاره   لیســتى 

قه ڵغانــى  پرۆســه ى  له وانه یــش  ئێســتادا، 

فورات، كه  له  ئابى ســاڵی 2016 و مارســى 

مه به ســتی  بــه   داوه ،  ئه نجامــى   2017

پێوه ندیــى  دروســتبوونی  لــه   ڕێگه گرتــن 

ــوور  ــى باك ــوان كانتۆ نه كان ــه  نێ ــى ل جوگراف

و خۆرئــاوا.

سه رچاوه: 
 http://midan.aljazeera.net

ژنە شەڕڤانێکی یەپەژە لە کاتی بەرگری کردن لە عەفرین



كەلسوم عەلی
نوێنەری 

هاوسەرۆكایەتیی 
)پەیەدە( لە باشوور

لە هەر چوار پارچەی كوردستان و لە ئەورووپایش 
پشتگیرییەكی بەهێزی جەماوەر بۆ عەفرین هەیە

چاوپێکەوتنی: سۆما
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بــارەی  لــە  بەڕێــزت  بۆچوونــی   *
عەفریــن  بــۆ  توركیــا  داگیــركاری 
بەتایبەتــی، كــە واڵتانــی ئیقلیمــی و 
واڵتانــی خۆرئــاوا ئێســتا لــە دوورەوە 
ــەوەی  ــێ  ئ تەماشــاكەرێكی ئاســایین، ب
هەڵوێســتێكی ئەوتۆیــان هەبێــت لــە 
ــا بــۆ عەفریــن،  ســەر داگیــركاری توركی
ــەوە  ــا بــاڵو دەكەن تەنهــا هەندێــك دات
یاخــود  منــدااڵن  كوژرانــی  ســەر  لــە 
ژنــان و پیــاوان لــە عەفریــن و هیــچ 

نییــە؟  تریــان  هەڵوێســتێکی 
دەزانیــن  هەمــوان  عەلــی:  كەلســوم 
عەفریــن لــە الیــەن داگیركەرانــی توركیــاوە 

ــۆ  ــا ب داگیرکــراوە، ئــەم داگیرکارییــە تەنی

ســەر كــورد و عەفریــن نییــە، بەڵکــوو بــۆ 

ســەر هەمــوو گەلــی ســووریا و ســەروەریی 

ئــەو واڵتەیــە، ئــەوەی لــەو هێرشــانەدا 

ناكوژرێــت،  كــورد  تەنیــا  بــە  دیــارە، 

ئەوانــەی دەبنــە قوربانــی، ئەو ئاوارانەیشــن 

کــە لــە دەرعــا و ئیدلــب و ڕەقــە و حومــس 

ــن،  ــی عەفری ــە كانتۆن ــاوە هاتوونەت و حەم

كــە كانتۆنێكــی ئــارام بــوو، ئەمــڕۆ لــە نــاو 

ــەدا یەكــەم كــەس كــە دەســتی  ئــەم كانتۆن

هەڕەشــەی دەوڵەتــی توركــی لــە ســەر 

بــەرز کراوەتــەوە، منــداڵ و ژنــی عەرەبــە 

ــا  ــە تەنی ــانە ب ــەم هێرش ــورد، ئ ــەڵ ک لەگ

بــۆ عەفریــن نییــن، ئامانجــی دەوڵەتــی 

ئامانجــی  لــەوە،  گەورەتــرە  توركیــا 

لــە  بتوانــێ   ئەوەیــە  توركیــا  دەوڵەتــی 

ڕێگــەی عەفرینــەوە بگاتــە مەبەســتەكانی 

لــە ســووریادا، عەفریــن هەنــگاوی یەكەمــە، 

وردەوردە دەیەوێــت هەمــوو ئامانجەکانــی 

ــە دی.  ــووریادا بهێنێت ــە س ل

وەک  هێزێکــی  دەبینیــن  ئێمــە  ئەمــڕۆ 

ســوپای تورکیــا، کــە هێــزی دوەمــە لــە نــاو 

ناتــۆدا و هێزێكــی نیزامیــی گەورەیــە، بەاڵم 

دەوڵەتــی توركیــا بــەو هێــزە گەورەیــە، 

بــەو هەمــوو چــەك و تانــك و تــۆپ و 

تەیارانــە و بــە هــەزاران جەندرمــە هێــرش 

ــن،   ــی وەك عەفری ــەر ناوچەیەك ــە س دەكات

ــت  ــدا بڵێ ــەوەی خۆی ــە لێكدان ــت ل پێدەچێ

ــر  ــوێنەم داگی ــەو ش ــدە و ئ ــەو گون ــن ئ م

كــردوە، بــەاڵم ئــەوە هەمــووی دوورە لــە 

ڕاســتییەوە، ڕاســتییەكان دەشــارێتەوە، جگە 

ــەو  ــوو ئ ــا هەم ــی توركی ــش دەوڵەت لەوەی

ــە  ــە ســووریا چوونەت ــەی ل گــروپ و چەتان

هەموویانــی  تورکیــا،  سیاســەتی  پــاڵ 

بــۆ  نــاردوە  ئەوانــی  هەڵخەڵەتانــدوە، 

ــەر  ــە س ــك ل ــەوەی دیوارێ ــۆ ئ ــن ب عەفری

نەتوانــن  تــا  بــکات  دروســت  ســنوور 

بەرگــری بكــەن، خــۆ ئەگــەر پاشەکشــە 

بکــەن، دەوڵەتــی توركیــا ڕێگرییــان لــێ 

دەكات و بــێ  خــواردن و نــان و چــەك 

دەیانهێڵێتــەوە. 

* بۆچوونــی تــۆ چیيــە لــە بــارەی ئەوەی 
واڵتانــی  و  هاوپەیمانــان  واڵتانــی 
خۆرئــاوا و واڵتانــی ئیقلیمــی هــەر وا 

بــە بێدەنگــی دەمێننــەوە؟ 
ــە هــەر چــوار  ــی: ئێســتا ل كەلســوم عەل
پارچــەی كوردســتان و لــە ئەورووپایــش 

لــە ســەر ئاســتی  پشــتگیرییەكی بەهێــز 

خەڵــک و جەمــاوەر بــۆ عەفریــن هەیــە، تــا 

دێــت زیاتــر پشــتگیرییەكان بەهێزتــر دەبن، 

وردوەوردە لە شــوێن و دەوڵەتی تریشــەوە 

چونکــە  دەبێــت،  دروســت  پشــتگیری 

کــە  دەردەکەوێــت  دونیــا  بــۆ  خەریکــە 

ئامانــج لــە شــەڕە و ئــەو پەالمــارەی تورکیــا 

بــە تەنهــا عەفریــن نیيــە، بۆیــە ســەپاندن و 

درێژەکێشــانی ئەو شــەڕە و قورســتربوونی، 

ئامانجی دەوڵەتی 
توركیا ئەوەیە بتوانێ  
لە ڕێگەی عەفرینەوە 
بگاتە مەبەستەكانی 
لە سووریادا، عەفرین 
هەنگاوی یەكەمە

“
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پرۆفایل:

کەلسوم عەلى

پێدەچێــت جگــە لــە کارەســاتە گەورەکــەی، 

زیــان لــە ئاساییشــی جیهــان بــدات، بــۆ 

ــەڕەوە  ــەو ش ــۆی ئ ــە ه ــان ب ــە دیس نموون

گروپــی تیرۆریســتیی تــری وەک داعــش 

ــان  ــە واڵت ــز ببنــەوە، بۆیــە هەنــدێ ل بەهێ

هاتوونەتــە ســەر خــەت، لەوانە فەرەنســا و 

چەنــد واڵتێکــی تــر هەڵوێســتیان نوانــدوە، 

دەڵــێ:  و  داوە  لێدوانــی  ئەمەریکایــش 

ــە  ــەو لێدوان ــەاڵم ئ ــوڵ ناکەیــن، ب ئەمــە قب

كاریگەریــی  نییــە،  کاریگەرییــەی  ئــەو 

ــت و  ــر بێ ــە زیات ــت زۆر لەم ــەوان دەبێ ئ

لــە ئاســت ئــەو هێرشــە و قورســاییی ئــەو 

ــی،  ــن بێدەنگ ــە دەڵێی ــت، ئێم ــەڕەدا بێ ش

جگــە  شــەڕەیە،  ئــەو  هاوكاریکردنــی 

ڕووســیا  دەوڵەتێکــی وەک  ڕۆڵــی  لــەوە 

ــت  ــا دێ ــە هەت ــم وای ــوو. پێ ــراپ ب زۆر خ

بەهێزتــر  زۆر  عەفریــن  پشــتیوانییەكانی 

ــی  ــی دژی دەوڵەت ــن و دەنگــی ناڕەزای دەب

تورکیــا لــە شــوێنی تــرەوە بڵنــد دەبێتــەوە 

ــگاوی زۆر  ــە ڕووی سیاسییشــەوە هەن و  ل

ــراوە.  ــەورە ن گ

 
- کەلسوم سادق عەلى
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هەرێمی کوردستان دوای ڕیفڕاندۆم، مەترسی و گەلەکۆمەکێ
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دواى  کوردســتان  هەرێمــى   *
بــەردەم  لــە   ، ڕیفرانــدۆم 
و  گەورەدایــە  مەترســییەکى 
گەلەکۆمەیەکــى  ڕووبــەڕووى 
ناوچەیــی و نێودەوڵەتــى بوەتــەوە، 
دەبێــت چــی بــکات بــۆ دەربازبــوون 
ــوە  ــدا ئێ ــە کاتێک ــە، ل ــەو قەیران ل
مانــاى  خۆرئــاوا  هێزەکانــى  لــە 
ئــەوە نییــە پێوەندیتــان نەبێــت 
باشــوورەوە،  مەســەلەى  بــە 
بەپێچەوانــەوە تێڕوانینــى جیدیتــان 
بــۆ  بــکات  چــى  باشــوور  هەیــە، 
مەترســییانە؟ لــەو  دەربازبــوون 
عەبدولباقــى یووســف: بــۆ مەســەلەى 
کوردســتان هەمــوو پێکــەوە هاوبەشــن، 

ــەر  ــۆ س ــراق ب ــی عێ ــوو هێرش ــکرا ب ئاش

هەرێمــى کوردســتان، کاریگەریــى هەبــوو 

ــوورى  ــەکان، باش ــوو پارچ ــەر هەم ــە س ل

گرینگیپێدانــە  جێگــەى  کوردســتانیش 

گرینگــە  زۆر  ئــەوە  لەبــەر  ئێمــە،  بــۆ 

کوردســتان  باشــوورى  بارودۆخــى 

باشــوور  چونکــە  بکرێــت،  چارەســەر 

کــە  کوردســتانە،  پارچــەى  یەکــەم 

ئیدارەیەکــى فیدڕاڵیــى هەیــە، هیواداریــن 

ــت. ــر ببێ ــە بەهێزت ــرادە فیدڕاڵیی ــەو ئی ئ

بۆ ئەو ڕووداوانەى دواى 16ـــى ئۆکتۆبەر 

ــى  ــتە پێداچوونەوەیەک ــان دا، پێویس ڕووی

ــن ڕۆشــنبیران  ــت، هیواداری سیاســی هەبێ

بەتایبــەت  کــورد،  سیاســەتمەدارانى  و 

کــۆ  لــە کەســانى ســەربەخۆ  هەندێــک 

ــت  ــا بزانرێ ــەن، ت ــۆ بک ــەوە و گفتوگ ببن

ســەر  بــە  ڕووداوانــە  ئــەم  بۆچــى 

ــە،  ــە کێشــەیەکی کۆن ــن، ئەم ــورددا دێ ک

لــە  کــورد  خەڵکــى  و  سیاســەتمەداران 

ــوە  ــان دەربڕی ــی زۆری ــردوودا ناڕەزایی ڕاب

ــدا  ــاو خۆی ــە ن ــت ل ــورد ناتوانێ ــەوەی ک ل

ئــەم  پێویســتە  بۆیــە  بێــت،  یەکگرتــوو 

نایەکگرتووییــە کارى لــە ســەر بکرێــت 

و پێداچوونەوەیەکــى سیاســی و فیکــری 

بکرێــت، چونکــە هەتــا ئێســتا حکوومەتــى 

نــاو  سیاســییەکانى  پارتــە  و  هەرێــم 

پەرلەمــان، کارێکــى وەهایــان نەکــردوە 

نێوانیــان  ناکۆکییەکانــى  ڕۆژبــەڕۆژ  و 

زیاتــر دەبێــت، هیواداریــن بتوانــن ژیانــى 

ئــەو  پێــى  بــە  بکــەن  باشــتر  خەڵــک 

توانایانــەی لــە ژێــر دەســتیاندایە.

واڵتانــى  دەســتی  هەرێــم  کێشــەکانى 

دەوروبــەرى تێدایــە، ئەمــڕۆ دەرفەتێکــى 

کــە  دەرەوە  دەوڵەتانــى  بــۆ  زێرینــە 

ــتان  ــوورى کوردس ــی باش ــن ئەزموون بتوان

هەڵبوەشــێننەوە، لــە کاتێکــدا باشــوورى 

زۆر  قۆناغێکــى  بــە  ئێســتا  کوردســتان 

هەســتیاردا تێپــەڕ دەبێــت، بۆیــە پێویســتە 

لــە  شــەفاف  و  فــراوان  گفتوگۆیەکــى 

هەرێمــى  سیاســییەکانى  حیزبــە  نێــوان 

کوردســتان دەســت پــێ بــکات.

* ڕیفرانــدۆم و شکســتەکانى لــە 
ــان  ــۆ ڕووی ــتان ب ــى کوردس هەرێم
ــى  ــدە کاریگەری ــە چەن ــت وای دا، پێ
خۆرئــاواى  بارودۆخــى  ســەر  لــە 

کوردســتان هەیــە؟
ــەو  ــۆ ئ ــان ب ــەمدین: بێگوم ــى ش عەل
ڕووداوانــەى لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان 

تــردا ڕوو  لــە هــەر کاتێکــى  یــان  دا، 

ــە  بــدەن، دەبێــت فاکتــەرە خودییــەکان ل

ناوخــۆدا  لــە  ئەگــەر  بگریــن،  بەرچــاو 

تــەواوى  بــە  خودییــەوە  ڕووی  لــە  و 

ئامــادەکارى هەبێــت، ئــەو کات کێشــە 

دەرەکییــەکان  دەســتتێوەردانە  و 

ئەگــەر  بــەاڵم  نابێــت،  کاریگەرییــان 

و  یەکڕیــز  خۆمانــدا  نــاو  لــە  ئێمــە 

ســەرجەم  نەبیــن،  یەکهەڵوێســت 

ــەکان  دەســتتێوەردانە دەرەکــى و ناوخۆیی

کــەس  تەنانــەت  دەبێــت،  کاریگەرییــان 

دەســتێکی ئیجابییشــمان بــۆ ڕاناکێشــێت 

لــە دەرەوە ئەگــەر یەکگرتــوو نەبیــن، 

کــە بەداخــەوە دۆســتێکى زۆر کەممــان 

هەیــە و زۆرێــک لــە دەوڵەتانــى دەرەوە 

دژى مەســەلەى کــوردن و دەترســن، جــا 

لــە هــەر ناوچەیــەک بێــت، بەتایبــەت لــە 

هەرێمێکــى وەک کوردســتانی عێراقــدا، 

نیمچــە  ببــوە  پێشــووتردا  لــە  کــە 

دەوڵەتێــک، بۆیــە دەبێــت هــەر الیەنێــک 

الى خۆیــەوە دەســت پــێ بــکات و کار 

کێشــەکان.  چارەســەرکردنى  بــۆ  بــکات 

16ـــى  و  ڕیفرانــدۆم  ڕووداوەکانــى 

ئۆکتۆبــەر، بــێ کاریگــەر نەبــوە لــە ســەر 

خۆرئــاواى کوردســتان، ئەگــەر جارێــک 

ــە ســەر کــوردى بەشــەکانى  ــى ل کاریگەری

ــدە  ــت، دە هێن ــرى کوردســتان هەبووبێ ت

کــوردى  ســەر  لــە  کاریگەریــى  زیاتــر 

خۆرئــاواى کوردســتان هەبــوە و دەبێــت، 

تایبــەت  زۆر  پێوەندییەکــى  چونکــە 

هەیــە لــە نێــوان کوردســتانى ســووریا 

ــە  ــدا ل ــە کاتێک ــراق، ل ــتانى عێ و کوردس

مــاوەى 10 ســاڵى ڕابــردوودا کوردســتانى 

ــتانى  ــکۆیەکى کوردس ــە پاش ــووریا بوەت س

عێــراق، بۆیــە ئەگــەر جارێــک کاریگەریــى 

لــە ســەر کوردســتانى تورکیــا و ئێــران 

ــەر  ــە س ــى ل ــار کاریگەری ــت، دە ج هەبێ

ئێمــە دەبێــت.

عێــراق،  ڕژێمــی  کەوتنــی  پــاش  کــە 

کوردســتانى  ئەزموونــى  و  فیدڕاڵــى 

 2004 ســاڵى  بــوو،  دروســت  عێــراق 

لــە  دا  ڕووی  ئــازار  12ى  ڕووداوى 

ــر  ــی ت ــە مانایەک ــووریا، ب ــتانی س کوردس

ئێمــە لــە ســووریاوە باجــی فیدڕاڵییەکــەی 

بۆیــە  دا،  عێراقمــان  کوردســتانی 
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شــۆڤێنیزمی عــەرەب و ڕژێمــى بەعــس 

دەیانگــوت: پێویســتە ئــەو ئەزموونــەى 

لــە کوردســتانى عێــراق ڕووی داوە، هــەر 

لــە ئێســتاوە ڕێگــەى لــێ بگــرن بــا نەگاتــە 

ئێســتایش  ســووریا،  کوردســتانی  نــاو 

ــە  ــەن ل ــورد مەک ــى ک ــن، داواى ماف دەڵێ

ســووریا، تەنهــا هاواڵتیبــوون بــۆ ئێــوە 

ــەى  ــەو ئەزموون ــتا ئ ــە ئێس ــە، چونک بەس

لــە کوردســتانى عێــراق هەیــە، بــەرەو 

دەڵێــم  بۆیــە  دەچێــت،  تێکچــوون 

کاریگەرییەکــى زۆر گــەورەى لــە ســەر 

هیواداریشــم  هەیــە،  ســووریا  کــوردى 

تەنگژەیــە  لــەو  عێــراق  کوردســتانى 

ببێــت. دووبــارە و ســەدبارەی  ڕزگارى 

لــەو کێشــانە  دەکەمــەوە، دەربازبــوون 

یەکگرتووییــە، ڕوون و ئاشــکرایە کێشــەى 

کــورد لــە ســەردەمى )ئەحمــەدى خانــى(

یــەوە تــا ئێســتا ســەرکەوتوو نەبــوە، کــە 

بێگومــان تەنهــا فاکتــەرە دەرەکییــەکان 

کاریگەرییــان نەبــوە، بەڵکــوو بەشــێکى 

زۆر پێوەندیــى هەیــە بــە کێشــە بابەتیــی 

و ناوخۆیییەکانــەوە و کــورد یەکڕیــز و 

یەکگرتــوو نیــن لــە نــاو خۆیانــدا.

*عەلــى شــەمدین دەڵێــت "کــورد 
خــۆى یەکگرتــوو نییــە، بەرانبــەر بە 
واڵتانــى داگیرکــەرى کوردســتان"، 
نوێنــەرى پەیــەدە دەڵێــت ،ئێمــە 
کوردســتان  خۆرئــاواى  لــە  بۆیــە 
لــە  چونکــە  ســەرکەوتووین، 
ــار دەدات،  ــز بڕی ــەک هێ ــاوا ی خۆرئ
ــن  ــە چەندی ــوور، ک ــەک وەک باش ن
هــەر  هەیــە،  جۆراوجــۆرى  هێــزى 
دەدات،  بڕیــار  خــۆى  بــۆ  هێزێــک 
مەبەســتیەتى هەمــان ئەزموونــى 
لــە  بکەیــن  پەیــڕەو  خۆرئــاوا 
باشــوور، تــۆ پێــت وایــە هەمــان 

شــایەنى  خۆرئــاوا  ئەزموونــى 
دووبــارە  باشــوور  لــە  ئەوەیــە 
فــرە  ئــەو  لەگــەڵ  بکرێتــەوە، 
ــە  ــە، ک ــوور هەی ــە باش ــەى ل حزبیی
گرفتــى  و  کێشــە  جــار  هەندێــک 
گوتــارى  و  لێــدوان  و  سیاســی 

دەکەوێتــەوە؟ لــێ  جیــاوازی 
وا  مــن  ئاشــکرایە  عەزیــزى:  کاوە 
ناســراوم کــە دژى سیاســەتى پەیــەدەم، 

ــە دژى  ــەدەم، ن ــە دژى پەی ــن ن ــەاڵم م ب

ئەوانــەم کــە لەگــەڵ سیاســەتى پەیــەدەن، 

ــکات  ــەدە دەی ــەو سیاســەتەى پەی ــەاڵم ئ ب

شارســتانیەت  و  لــە حکومــدارى  دوورە 

و بنەمــاى دیموکراســی، ئەگــەر بــاوەڕ 

ــە ســلێمانی  ــەوە نووســینگەیان ل ــەن ئ ناک

هەیــە بــا تاقــی بکەنــەوە و ئــەو سیاســەت 

و ئەزموونــە بهێننــە ســلێمانى، ئــەو کات 

ــان  ــت ی ــوڵ دەکرێ ــە قب ــت ک دەردەکەوێ

ئێمــە دەڵێــت "هەمــوو  بــە  ئــەو  نــا. 

ئایــا  کــردوە"،  چارەســەر  کێشــەکانمان 

چارەســەر  خۆرئــاوا  لــە  چیــت  تــۆ 

کــردوە؟ کــوا گەلــى کــورد لــە خۆرئــاوا؟ 

ــوردەکان  ــژەی ســەروو )60%-65(ی ک ڕێ

بوونەتــە پەنابــەر لــە دەرەوەى ســنوورى 

و  عێــراق  کوردســتانى  لــە  ســووریادا، 

بــوون،  دەربــەدەر  ئەوروپــا  و  تورکیــا 

ئەگــەر ئەمــڕۆ هەڵبژاردنێکــى دیموکــرات 

لــە کوردســتانى ســووریا بەڕێــوە بچێــت، 

نەمــاوە  ســووریا  لــە  کــورد  %15ى 

بــکات،  هەڵبــژاردن  بەشــداریى  کــە 

ئێســتا حکومێکــى کــوردى لــە ســووریا 

نەمــاوە، بۆیــە دەبێــت بــۆ دروســتکردنى 

حکوومەتێکــى کــوردى کار بــکات، ئــەوان 

بــۆ گەالنــى باکوورى ســووریا کار دەکەن، 

ــوورى  ــە باک ــە ل ــەى ک ــەو گەالن ــەاڵم ئ ب

دژى  عەرەبیــن،  هــۆزی  ســووریان 

کێشەکانى هەرێم دەستی 
واڵتانى دەوروبەرى تێدایە، 

ئەمڕۆ دەرفەتێکى زێرینە 
بۆ دەوڵەتانى دەرەوە کە 

بتوانن ئەزموونی باشوورى 
کوردستان هەڵبوەشێننەوە

“
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هەبوونــى کــوردن، ئایــا چ ئەزموونێکیــان 

هێنــاوە، ئایــا دیموکراســییان دەســتەبەر 

کــردوە؟ فێــرى مافــى مرۆڤیــان کردوویــن؟ 

هێناویــن؟  بــۆ  دیموکراســی  سیســتمى 

بەپێچەوانــەوە 65 ســاڵە پارتــی کــوردى 

هەبــوو،  سیاســی  لیبراڵێکــى  هەیــە، 

کەلتوورێکــى سیاســی هەبــوو، شۆڕشــى 

فرەیــی  تێپەڕاندبــوو،  کەلتووریمــان 

بــەاڵم  هەبــوو،  تۆلێرانــس  و  سیاســی 

ئایــا دەبێــت  نەمــا!  لەوانــە  کام  هیــچ 

ــی و  ــە عەشــایرى عەرەب ــت ب ڕێگــە بدرێ

میلیشــیا لەگــەڵ عەرەبــی دێــرەزوور و 

ــی  ــت و دژى پارتەکان ــک بکەوێ ــە ڕێ ڕەق

و  ڕۆژ  لەشــکرى  دژی  )ئەنەکەســە(، 

دژى پێشــمەرگە بێــت؟ ئەمــە سیســتمە 

چ شــەرعیەتێکی هەیــە، کــە نــە ڕژێــم 

قبوڵــى دەکات، نــە دەوڵەتانــى دەرەوە 

قبوڵــى دەکــەن، نــە ئەمەریــکا و ڕووســیا 

کاتــدا  هەمــان  لــە  دەکــەن،  قبوڵــى 

ــەدە  ــا پەی ــن، وات ــى ناکەی ــش قبوڵ ئێمەی

نەهێنــاوە،  باشــى  ئەزموونێکــى  هیــچ 

ــورد  ــاڵى 2011 ک ــش س ــەوە پێ بەپێچەوان

لــە کوردســتانى ســووریا زۆرینــە بــوو، 

بــەاڵم ئەمــڕۆ کەمینەیــە، واتــا پەیــەدە 

ــە،  ــە کەمین ــەوە کــرد ب ــە زۆرین ئێمــەى ل

ئێســتا  ســەرکەوتنەکەیان؟  بــوو  ئەمــە 

لــە  کــە  ئەزموونــە،  ئــەم  دەگونجێــت 

ببرێتــە  نەبــوە،  ســەرکەوتوو  خۆرئــاوا 

باشــوور و لــەوێ پەیــڕەو بکرێــت، دوا 

جــار کوردانــى شــەنگال دەکــوژن و لەگەڵ 

ــا  ــەن، ت ــن دەک حەشــدى شــەعبی ڕێکەوت

کانتــۆن لــە شــەنگال دروســت بکــەن، 

ئەمــە کوردایەتیــی ئەوانــە؟

* کاوە عەزیــزى دەڵێــت، پەیــەدە 
بــە  دیموکراســی  سیســتمێکى  چ 
چ  ئێمــە،  بــۆ  هێنــاوە  دەســت 

دەســتکەوتێکى هێنــاوە جگــە لــە 
تاکــڕەوى و ئاوارەبوونــى بەشــێکى 
ــى ســووریا، هەروەهــا  زۆرى کوردان
داواى هەڵبژاردنێکــى ئــازاد دەکات، 
پێــی وایــە پەیــەدە دژى ئەنەکەســە 
بێگومــان  کــە  ڕۆژە،  لەشــکرى  و 
وەک  سیاســییەکانى  هێــزە  دژى 
پەیــەدە  وایــە  پێــت  ئێوەیشــە، 
ــە  ــەتەى گرتوەت ــەم سیاس ــى ئ بۆچ
ــرۆ(  ــم ب ــە پێشــتر )ئیبراهی ــەر؟ ک ب
ئەنەکەســە  پێشــووى  ســەرۆکى 
گوتــى: پەیــەدە هەمــان سیاســەتى 
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات و قبوڵــى 
و  بێــت  شــەریکى  کــەس  نییــە 
زیندانەکانــەوە  دەخاتــە  خەڵــک 
و ناهێڵێــت هیــچ ئازادییــەک لــە 
ــت  ــە دەس ــتان ب ــاواى کوردس خۆرئ
گوتــى:  عەزیزییــش  کاوە  بێــت، 
ئەگــەر قبوڵتانــە دەتوانــن هەمــان 
ــە  ــن و ل ــاوا بهێن ــى خۆرئ ئەزموون
کــە  بکــەن،  جێبەجێــی  ســلێمانى 
ــى  ــان داوە نوێنەرایەت ــوە ڕێگەت ئێ

بــکات؟
ڕاســتى  بــە  عەبدولباقــى یووســف: 
ــاو ئەنەکەســەداین  ــە ن ئێمــە خۆیشــمان ل

پەیــەدە  نیــن،  جیــاواز  حزبێکــى  و 

خۆرئــاواى  لــە  تاکڕەوانــە  سیســتمێکى 

ســەرەتا  دەکات،  جێبەجــێ  کوردســتان 

کــورد  یەکڕیزیــى  دا  هەوڵمــان  زۆر 

دروســت بکەیــن، ئــەو کاتــە ئەنجوومەنــى 

ــوو  ــز ب ــن هێ ــورد گەورەتری نیشــتمانیى ک

تێکــڕاى  کوردســتان،  خۆرئــاواى  لــە 

ــە  ــەو کات ــوون، ئ ــان ب ــان لەگەڵم دەوڵەت

پێگــەى ئەنجوومــەن زۆر کاریگــەر و بــاش 

بــوو، سازشــێكی باشــمان بــۆ کرابــوو، 

ئایا تۆ چیت لە خۆرئاوا 
چارەسەر کردوە؟ کوا 
گەلى کورد لە خۆرئاوا؟ 
ڕێژەی سەروو )60%-65(ی 
کوردەکان بوونەتە پەنابەر لە 
دەرەوەى سنوورى سووریادا، 
لە کوردستانى عێراق و 
تورکیا و ئەوروپا دەربەدەر 
بوون، 

“
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ــووریا( ــکەوتنخوازی کورد–س ــى پێش )پارت

یــش لەگەڵمــان بــوو، زۆر هەوڵمــان دا 

دروســت  کــورد  ماڵــى  نــاو  یەکڕیزیــى 

ــەو  ــەدە ب ــەوە پەی ــەاڵم بەداخ ــن، ب بکەی

عەقڵەیەتــە  و  ســتراتیژ  و  ئەزمــوون 

و  نــەدا  ڕێگــەى  هەیبــوو،  تایبەتــەى 

ــڕەوى جێبەجــێ  ــی دا سیســتمى تاک هەوڵ

و  کوردســتان  خۆرئــاواى  لــە  بــکات 

ــرى  ــەک و هەولێ ــرى ی ــى هەولێ ڕێکەوتن

دوو و دهۆکــی جێبەجــێ نەکــرد، مــن 

کــورد  نیشــتمانیى  ئەنجوومەنــى  ناڵێــم 

بەپێچەوانــەوە  نەبــوو،  کەموکورتیــی 

هەیەتــی، بــەاڵم ئێســتا کاتــى ئــەوە نییــە 

بــەو شــێوەیە قســە بکەیــن، پەیــەدە ئــەو 

هــەوڵ  و  دەکات  جێبەجــێ  ســتراتیژە 

ــە  ــەپێنێت ب ــۆى بس ــەاڵتى خ دەدات دەس

ســەر خەڵکــدا و دەیەوێــت الیەنەکانــى 

بــە  نابێــت  ئێمــە  بــکات،  الواز  تــر 

ــە  ــاو ب ــتکردن چ ــە دروس ــتی کێش مەبەس

ــوو پێویســتە  ــژوودا بخشــێنینەوە. بەڵک مێ

ئــەوەى  بــۆ  وەربگریــن،  لــێ  ســوودی 

وەربگریــن. کەڵــک 

بــە  نەبــوو  پەیوەســت  پەیــەدە 

جێبەجێکردنــى ئــەو ڕێکەوتنــە، ئاشــکرایە 

لەگــەڵ حکوومەتــى  ئــەوان  تێکەاڵویــی 

ــتێکى  ــڕۆ ش ــوو، ئەم ــران ب ــووریا و ئێ س

تــازە دروســت بــوە، حکوومەتــى ســووریا 

باشــوورى  لــە  ڕووداوەى  ئــەو  دواى 

ــە  کوردســتان ڕووی دا، بەشــار ئەســەد ب

زمانــى خــوی هەمــوو شــتێکى کــوردى 

ڕەت کــردەوە، لــە چەنــد ڕۆژى پێشــوودا 

کــە  بــرد،  نــاو  خائیــن  بــە  پەیــەدەى 

پێوەندیــى لەگــەڵ ئەمەریــکا دەبەســتێت، 

لــە  ڕابــردوودا  مــاوەى  لــە  هەروەهــا 

ئامــادەکارى  "ئەســتانە"دا  کۆبوونــەوەى 

دەکــرا بــۆ کۆنگــرەى "ســوچی"ی تایبــەت 

بــە گەالنــى ســووریا، حکوومەتــى تورکیــا 

و ئێــران پێکــەوە هەڵوێســتیان هەبــوو بــۆ 

قبوڵنەکردنــى بەشــداریى پەیــەدە، یــان 

ئیــدارەى زاتــى لــە خۆرئــاواى کوردســتان 

تــا بەشــداریى ئــەو گفتوگۆیــە نــەکات، 

ــە ئەزموونێکــى زۆر باشــە،  ــەم ئەزموون ئ

پەیــەدە  ئەزموونــەى  ئــەو  چونکــە 

ــى  ــى خراپ ــى دەکات، دەرئەنجام جێبەجێ

ــا  ــت تەنه ــەوەى ناکرێ ــەر ئ ــت، لەب دەبێ

ــت،  ــەک دەســەاڵت هەبێ ــز و ی ــەک هێ ی

ــەدا بەشــدارى  ــەو گفتۆگۆی ــە نابێــت ل بۆی

بــکات لەبــەر پاشــەڕۆژى ســووریا، ئەگــەر 

بەشــداریى ئــەو گفتوگۆیــە بــکات، ڕەنگــە 

ــى  ــۆ جێبەجێنەکردن ــى هەبێــت ب کاریگەری

ــتنەوەى  ــۆ ڕێکخس ــە ب ــورد، بۆی ــى ک ماف

نــاو ماڵــى کــورد، دەبێــت پەیــەدە تنــازول 

ــڕەوى  ــڕەوى و تاک ــە یەک ــکات و واز ل ب

ــەڵ  ــۆ لەگ ــت گفتوگ ــادە بێ ــت و ئام بهێنێ

تــرى  هێــزى  و  کــورد  ئەنجوومەنــى 

ــکات. ــاوا ب خۆرئ

* هەندێــک ســەرچاوە بۆچوونەکانی 
کاوە  و  یووســف  عەبدولباقــى 
عەزیــزى پشتڕاســت دەکەنــەوە، کــە 
لــە الیەکــەوە پەکەکــە و هێزەکانــى 
ــە شــەنگال بــە دەســتى دەرەکــى  ل
دەیانەوێــت هیاللــى شــیعى تــەواو 
تێپەڕینــى هێزەکانــى  بــۆ  بکــەن 
ــاى  ــۆ ســەر دەری ــران ب ــراق و ئێ عێ
ــە و  ــەو ناوچەی ســپیى ناوەڕاســت ل
ــار  ــى بەش ــى هێزەکان هاوکاریکردن
ئەســەد لــە قامیشــلۆ و ناوچەکانــى 
لــە  کاتــدا  هەمــان  لــە  تــر، 
خۆرهەاڵتــى کوردســتان چ پەکەکــە 
بــە  تــر  هێزەکانــى  پــژاک،  چ  و 
ــەوە  ــەو بارەی ڕەســمى ناناســن و ل
ــەت  ــە، تەنان ــان هەی ــەى زۆری کێش

لــە خۆرئــاواى کوردســتان جگــە لــەو 
دەیکــەن،  سیاســییەى  ملمالنــێ 
وەک  کەســایەتییەکى  بۆچوونــی 
دەروێش(یــش  )عەبدولحەمیــد 
کێشــە  وەرناگــرن،  هەنــد  بــە 
دەکــەن،  دروســت  ئێــوە  لەگــەڵ 
توندڕەوییــەى  و  تاکــڕەوى  ئــەم 
پەکەکــە لــە خۆرئــاوا و پارچەکانــى 
تــر دەیــکات، هۆکارەکــەى بۆچــى 
ــەدە  ــە پەی ــت وای ــەوە، پێ دەگەڕێت
ــی دەکات،  ــە بۆچوونەکان ــازش ل س
هەڵوێســتى  کاتــدا  هەمــان  لــە 
خۆرئــاوا  هێزەکانــى  هەمــوو 
پەیــەدە،  بــە  بەرانبــەر  چییــە 
یەکگرتووتــان  گوتارێکــى  بۆچــى 
نییــە بەرانبــەر بــەو تاکڕەوییــەى 
هەیەتــى، وەک گوتــم: ئیبراهیــم 
ڕێــگا  "پەیــەدە  دەڵێــت  بــرۆ 
ــن و  ــووریا کار بکەی ــە س ــادات ل ن
هەڕەشــەمان لــێ دەکات، لەگــەڵ 
پەیــەدە  ئەمانەیشــدا  هەمــوو 
دەکات،  یەکڕیــزى  بانگەشــەى 
ســەرکردەکانمان  کاتێکــدا  لــە 
و  ئەوانــدان  زیندانەکانــى  لــە 
و  دەســووتێنن  بارەگاکانمــان 
ــى  ــەن"، بۆچ ــن دەک کوشــتن و بڕی
و  دەســەاڵت  ئــەو  بــۆ  ســنورێک 
پەکەکــە  و  پەیــەدە  کارانــەى 
ــى  ــوە هێزگەلێک ــۆ ئێ ــت، خ دانانرێ
کوردســتان؟ خۆرئــاواى  لــە  زۆرن 
پرســیارێکى  شــەمدین:  عەلــى 
ڕەخنــە  ئــەو  هەمــوو  گرینگــە،  زۆر 

پەیــەدە  ڕووبــەڕووی  گلەیییانــەى  و 

دەکرێنــەوە، پێوەندییەکــى زۆریــان بــە 

ــاوەى  ــە م ــە ل ــە، چونک ــەوە هەی ئێمەیش
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بەشــێک  ئێمــە  ڕابــردوودا  ســاڵى  دوو 

بوویــن لــە ئەنجوومــەن، تــا ئــەو کات 

تەحەمولــی ئــەو قۆناغەمــان کــرد، چونکــە 

بەشــێک بوویــن لــەو ئەنجوومەنــە، غــەدر 

دەکەیــن ئەگــەر هەمــوو ئــەم کارەســاتانە 

ــە  ــەدە هێزێک ــەدە، پەی ــاڵ پەی ــە پ بخەین

کــە خــۆی ڕێــک خســتوە بــەو شــێوەیەى 

لــە پێشــتردا بــاس کــرا و ببێتــە دیفاکتــۆ، 

بــەاڵم ئایــا ئێمــە چیمــان کــردوە؟ ڕاســتە 

ئێمە 7 ســاڵ هەوڵمان داوە لەگەڵ ئەوان 

ڕێــک بکەویــن و زۆرینــەى پەیەدەیــش 

قبــوڵ دەکەیــن، بــەاڵم پەیــەدە یەکڕیــزى 

ــەاڵتەکانى  ــوو دەس ــەوە، هەم ڕەت دەکات

هێزێکــى  و  خــۆى  دەســتى  گرتوەتــە 

دروســت کــردوە، )وەک یەپەگــە( کــە 

بوەســتین،  بەرانبــەرى  ناتوانیــن  ئێمــە 

ــە دژى  ــیمبوڵێک ل ــە س ــدا بوەت ــە کاتێک ل

پەیەدەیــە  قازانجــى  لــە  تیرۆریســتان، 

هیــچ هێزێکــى تــر نەبێــت و هەوڵیــش 

دەدەن، بــەاڵم بــۆ ئێمــە یارمەتیــى ئــەوان 

نــاو  لــە  یەکڕیزییــەک  بــۆ  دەدەیــن؟ 

خۆمانــدا دروســت ناکەیــن؟ کاتێــک بــاس 

ــە  ــى شــیعى دەکرێــت، کێشــە ل ــە هیال ل

ــاو کــورددا دروســت دەبێــت، بەشــێکى  ن

زۆر لــە چاودێــران دەڵێــن "ســووریا خاڵــى 

ــى شــیعى و  ــوان هیال بەیەکگەییشــتنى نێ

ــمانییە"  ــەردەمى عوس ــوننیى س ــى س هیال

ــتبەر  ــۆى دەس ــى خ ــش بەرژەوەندی بەمەی

دەکات، کارەســات لــەو کاتــەوە دروســت 

ــە ســەر  ــوو ب ــەش ب ــورد داب ــە ک ــوو، ک ب

ئەنەکەســە  ڕاســتە  میحــوەردا،  دوو 

نەتەوەیــی  و  کــوردى  سیاســەتێکی 

وردەوردە  بــەاڵم  دەکات،  پەیــڕەو 

بــۆ  پاشــان  نــاو ئۆپۆزســیۆن و  کەوتــە 

بــە  پەیەدەیــش  هتــد،  تورکیــا...  نــاو 

هەمــان شــێوەیە، لــە کۆنگــرەى یەکەمــى 

ئەنجوومەنــى کــوردى ســووریا خاڵێکــى 

هیــچ  ئێمــە  کــە  هەیــە،  گرینــگ  زۆر 

ناکەیــن،  ڕژێــم  لەگــەڵ  گفتوگۆیــەک 

ئۆپۆزســیۆنەوە  ڕێگــەی  لــە  ئەگــەر 

نەبێــت، ئــەو ئۆپۆزســیۆنەیش کــە لــەو 

دەســتێکى  بــوو،  دروســت  ســاڵەدا   7

ڕژێمــى تێــدا بــوو، لــە هەمــان کاتــدا 

ســەرکردایەتیى  ئیســامى  شــۆڤێنیزمی 

ــورد  ــى ک ــە وەردەوردە ماف ــرد، بۆی دەک

ــتى  ــەر ئاس ــە س ــەم ل ــا، ه ــوو و نەم ونب

نێودەوڵەتــى و هــەم لــە ئۆپۆزســیۆندا، 

ــەدە،  ــە پەی ــە ن ــە ئێم ــدا ن ــەم حاڵەیش ل

خــودى  لــە  پێداچوونەوەیەکمــان  هیــچ 

ئەنەکەســە  ڕاســتە  نەکــرد،  خۆمانــدا 

تەنهــا نوێنــەری کــورد بــوو لــە کۆنگــرەى 

ــە ســەر ئاســتى نێودەوڵەتــى،  جنێــڤ و ل

پەیەدەیــش لــە ســەر ئاســتى ناوخۆیــی 

و لــە واقیعــدا، هــەر یەکێــک لەوانــە 

ژنە شەڕڤانێکی یەپەژە لەسەر سنووری تورکیا - عەفرین
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دەیویســت لــە جێگــەى خــۆى بمێنێتــەوە، 

ــت  ــەریکى هەبێ ــاکات ش ــوڵ ن ــەدە قب پەی

لــە ســەر زەمینــەی واقیــع، هەروەهــا 

لــە  بــوو  خــۆش  پێــى  ئەنەکەســەیش 

ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی تەنهــا خــۆی 

ــە کێشــە  ــکات، بۆی نوێنەرایەتیــی کــورد ب

لــەم خاڵــەدا هەیــە، بــۆ چارەســەرکردنى 

ئــەم کێشــەیەک پێویســتە هــەر یەکێکیــان 

پێداچوونــەوە بــە خۆیانــدا بکــەن.

ــە  ــاوڕان ل ــان ه ــە هەمووت * کەوات
ــە  ــەدە تاکڕەوان ــەوەى، پەی ــەر ئ س
دەخاتــە  خەڵــک  و  دەکات  کار 
کاتــدا  هەمــان  لــە  زیندانــەوە، 
د.جاویــدان حەســەن دەڵێــت، ئێمــە 
ئیــرادەى خۆمــان ناخەینــە دەســتى 
ئــەو واڵتانــەوە، بــەاڵم لــە بەشــێکى 
ئێــوە  ســەرکردەکانى  زۆرى 
کارانــەى  لــەم  جگــە  بیســتراوە، 
بەڵکــوو  پەکەکــە،  و  پەیــەدە 
پەیــەدە  و  ســووریان  پاشــکۆى 
سیاســەتى  و  پەکەکــە  پاشــکۆى 
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات، تەنانــەت 
ســەرکردەکانى  لــە  بەشــێک 
پێیــان  کوردســتان  باشــوورى 
وایــە پەکەکــە سیاســەتى عێــراق 
و حەشــدى شــەعبی لــە شــەنگال 
ــێ  ــر جێبەج ــەى ت ــک ناوچ و هەندێ
دەکات، لەگــەڵ ئەوەیشــدا پەیــەدە 
سیاســەتى  "ئەنەکەســە  دەڵێــت 
پارتــى لــە خۆرئــاوا پەیــڕەو دەکات، 
ڕۆژیــن،  لەشــکرى  دژى  هەروەهــا 
سیاســەتى  دەیەوێــت  چونکــە 
کوردســتان  دیموکراتــى  پارتــى 
بــکات،  جێبەجــێ  خۆرئــاوا  لــە 
ئێمــە ڕێــگاى پــێ نادەیــن"، کام 

لــەم بۆچوونانــە ڕاســتن؟ لەگــەڵ 
ناتوانــن  بــۆ  ئێــوە  ئەوەیشــدا 
بەرەیــەک دروســت بکــەن بەرانبــەر 

خۆرئــاوا؟  لــە  پەیــەدە 
کاوە عەزیــزى: لەڕاســتیدا پەیــەدە باڵــی 
پەکەکەیــە لــە خۆرئــاوا، کــە جگــە لــە 

ــان  ــەتى خۆی ــان و فەلســەفە و سیاس خۆی

هەمــان  واتــا  نابینــن،  تــر  کەســێکى 

ئــەو فەلســەفە و سیاســەتەى لــە شــاخ 

لــە خۆرئــاواى  و ئەشــکەوتەکان هەیــە 

کوردســتانیش پەیــڕەو دەکرێــت، ئێمــە 

ــە،  ــەوان هەی ســێ ڕێکەوتنمــان لەگــەڵ ئ

و  هاوبــەش  حکومێکــی  دەمانەوێــت 

هەڵبــژاردن  و  هاوبــەش  لەشــکرێکى 

هەبێــت،  دیموکراتــى  سیســتمێکى  و 

خاکــە  لــەو  "بەرگــرى  دەڵێیــن  ئێمــە 

پارتــى  بۆچوونــى  نەمانگوتــوە  بکــەن"، 

فــەرز  عێــراق  کوردســتانى  دیموکراتــى 

بکــەن، ئــەوان دەڵێــن "ئەنەکەســە قبــوڵ 

بارزانــى  فەلســەفەى  چونکــە  ناکەیــن، 

ــدا  ــە کاتێک ــەپێنێت"، ل ــاوا دەس ــە خۆرئ ل

خــودى خۆیــان فەلســەفەى ئۆجەالنیــان 

خۆیــان  بــۆ  ئــەوەى  واتــا  ســەپاندوە، 

قبــوڵ  بەرانبەرەکەیــان  بــۆ  قبوڵیانــە 

بــەاڵم  بارزانییــن،  ئێمــە  ڕاســتە  نییــە، 

ــووریاین و  ــوردی س ــدا ک ــان کات ــە هەم ل

ــەتێکى  ــەتەکەمان سیاس ــت سیاس دەمانەوێ

خەڵکــى  دەمانەوێــت  و  بێــت  ســووری 

کــوردی ســووریا بپارێزیــن، ئایــا پاراســتنى 

ســووریا لــە بەرژەوەندیــى پەکەکــە، یــان 

دیموکراتــى  پارتــى  بەرژەوەندیــى  لــە 

کوردســتانە؟ ئەمــڕۆ پەیــەدە شــەڕ لــە 

ســەر خاکــى کوردســتانى ســووریا دەکات، 

ســەرەتا دەچوونــە ســەر شــەقامەکان و 

بەعــس  ڕژێمــى  بڕوخێــت  دەیانگــوت: 

دەیانگــوت:  تورکیــادا  ســنورى  لــە  و 

ئایــا  تورکیــا،  و  ئــەردۆگان  بڕوخێــت 

و  ئــەردۆگان  شــەڕى  ئێمــە،  شــەڕى 

تورکیایــە؟ چــوار ســاڵ پێوەندیــى بــاش 

بــوو لەگــەڵ تورکیــا، گفتوگــۆ هەبــوو، 

بــوون،  خۆشــحاڵ  پەیــەدە  و  تورکیــا 

ئاشــکرایە ســاڵح موســلیم دەچــوو لەگــەڵ 

هــاکان فیــدان ســەرۆکى میتــی تورکیــا 

چــاى دەخــواردەوە، بــەاڵم ئێمــە چوویــن 

تورکیــا  دەرەوەى  وەزیــرى  لەگــەڵ 

دەگوتیــن  پێیــان  دەکــرد،  قســەمان 

هــاکان  بــەاڵم  ئەردۆگانییــن،  ئەوانــە 

تووشــی  ئێمــە  نائەردۆگانییــە،  فیــدان 

هــۆى  بــوە  کــە  بوویــن،  کێشــەیەک 

لەباربردنــى چارەســەرى کێشــەى کــورد 

لــە ســووریا، بۆیــە ئێســتا کوردســتانى 

ــە  ــە ب ــاوە، ن ــاو م ــە ن ــا ب ــووریا تەنه س

ــژاردن کێشــەى کوردســتانى ســووریا  هەڵب

چارەســەر دەبێــت، نــە بــە شــەڕ، لــە 

دوژمنــى  بووینەتــە  کاتــدا  هەمــان 

ــەرەب و  ــک، ع ــە و الیەنێ ــوو پارچ هەم

ــیا و  ــن، ڕووس ــا دوژمنمان ــم و تورکی ڕژێ

ئەمەریکایــش دەســتمان ناگــرن و خۆمــان 

شــەڕى خۆمــان دەکەیــن.

زۆرى  بەشــێکى  کاتێکــدا  لــە   *
هێزەکانــى خۆرئــاواى کوردســتان 
دژى سیاســەتى پەیــەدە و تاکــڕەوى 
ئایدیۆلۆژیــاى  گواســتنەوەى  و 
خۆرئــاواى  بــۆ  پەکەکــەن 
نەتانتوانیــوە  بۆچــى  کوردســتان، 
بــەر بــە سیاســەتى پەیــەدە بگــرن، 
خۆیشــتان  خــودى  وایــە  پێتــان 
بەشــێکتان  نیــن،  یەکگرتــوو 
یەکێتــى  سیاســەتى  پشــتگیریى 
بەشێکیشــتان  دەکــەن،  پارتــى  و 
خۆرئــاوا  سیاســەتى  پشــتگیریى 
گوتارێکــى  ئێــوە  دەکــەن، 
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بۆئــەوەى  نییــە،  یەکگرتووتــان 
بــەر بــە سیاســەتى پەیــەدە بگــرن؟ 
ــە  ــە ک ــتییەک هەی ــزى: ڕاس  کاوە عەزی
دەبێــت خەڵکــی کــورد بیزانێــت، ئەویــش 

ئەوەیــە، پەیــەدە لــە کــوێ بــوو؟ پەیــەدە 

ــوو،  ــاخ ب ــە ش ــراق ل ــتانى عێ ــە کوردس ل

ــتانى  ــەقامى کوردس ــاو ش ــە ن ــاکاو هات لەن

ســووریا بــە چەقــۆ و شــەڕ، حکوومەتیــش 

ــەوان  ــتى ئ ــووریای ڕادەس ــتانى س کوردس

ــران و  کــرد و بــە ڕێکەوتنێــک لەگــەڵ ئێ

ــەو  ــا ئ ــووریا، ئای ــاو س ــە ن ــووریا هاتن س

ڕادەســتکردنە بەرانبــەر بــە چ شــتێکە: 

دوو خــاڵ بــوو: -1 لــە دژى ئۆپۆزســیۆنى 

کوردســتانى  و  ڕابوەســتێت  ســووریا 

ئۆپۆزســیۆنى  لــە  بپارێــزن  ســووریا 

بزووتنــەوەى  دژى  لــە   2- ســووریا. 

تــا  ڕابوەســتن،  کــورد  ڕزگاریخــوازى 

ــچ  ــکەوتن و هی ــى پێش ــە و پارت ئەنەکەس

پارتێکــی تــر لــە نــاو کوردســتانى ســووریا 

نەبێــت.

هەبــوو،  ســەربازییمان  گروپــی  ئێمــە 

ئــەوان بــە هێــرش و شــەڕ و کوشــتن 

ــت  ــە نەماندەویس ــدا، ئێم ــان تێک هەمووی

شــەڕى براکــوژى ڕوو بــدات، بەاڵم ئەوان 

ــەوەى  ــرد بۆئ ــان ک ــەوە کارێکی بەپێچەوان

ــە  ــت، ئێم ــت بێ ــوژى دروس ــەڕى براک ش

ــەر  ــە س ــە ل )10000( پێشــمەرگەمان هەی

ــە  ــن ب ــت دەتوان ــەر بمانەوێ ســنوور، ئەگ

ــەاڵم  ــۆ، ب ــە قامیلش ــەعات بگەن ــوار س چ

براکــوژى  شــەڕى  نامانەوێــت  ئێمــە 

دروســت ببێــت، بــۆ نموونــە مــن زۆر 

کەموکورتیــى  ئەنەکەســە  ناخۆشــە  پێــم 

هەیــە، بۆچــى پارتــى پێشــکەوتنخوازى 

لەگــەڵ  وتووێــژ  نییــە  ئامــادە  کــورد 

ئەنەکەســە بــکات؟ نــەک تەنهــا ئــەوان 

بۆچــى هەمــوو الیەنەکانــى تــر نایەنــە 

ئەنەکەســەوە؟ نــاو 

لــە  بــوون  بەشــدار  ئێــوە   *
دواییــدا  لــە  بۆچــى  ئەنەکەســە، 
ناچنــەوە  ئێســتا  بــۆ  کشــانەوە؟ 
نــاو ئەنەکەســە، تــا ئــەو بەرەیــەى 
هەمووتــان داواى دەکــەن بەرانبــەر 

ببێــت؟ بــە پەیــەدە دروســت 
عەلــى شــەمدین: پێشــتر باســم کــرد، 
بخەینــە  کارەســاتەکان  هەمــوو  ئەگــەر 

ملــى پەیــەدە، بێگومــان غــەدر لــە پەیەدە 

دەکەیــن، نــەک لەبــەر ئــەوەى پشــتگیریى 

ــوو  ــەم، بەڵک ــە بک ــان ئەنەکەس ــەدە ی پەی

پاشەکشــەى  بیــن،  ڕاســتگۆ  پێویســتە 

ئێمــە لــە ئەنەکەســە، بــە هــۆى ئــەوەوە 

ــتم و  ــدە سیس ــە هێن ــە ئەنەکەس ــوو، ک ب

ــەى  ــە ئێم ــرد، ک ــوە دەب هەڵوێســتى بەڕێ

ــوو. ــوڵ نەب قب

* وەک چى؟
ــە  ــک ئەنەکەس ــەمدین: کاتێ ــى ش عەل
ــەورە  ــى گ ــد حزبێک ــوو، چەن ــت ب دروس

هەبــوون،  دەرەوە  لــە  بچــووک  و 

ــزى،  ــۆ یەکڕی ــردەوە ب ــۆ ک ــى ک هەموویان

لــە مــاوەى ٧ ســاڵدا حــەوت حــزب هاتنــە 

نــاو ئەنەکەســە، یانــزە حــزب دەرچــوون، 

ماوەتــەوە،  حــزب  بیســت  ئێســتایش 

ــوە  ــوو حزبــە چییــە؟ لــە کوێ ئــەم هەم

ئــەوەى  لەبریــی  ئەنەکەســە  هاتــوون؟ 

یەکخســتنى پــارت و حزبــەکان بــە دی 

ــارت و  ــن پ ــە چەندی ــت، وەک کارگ بهێنێ

حزبــی زیــاد کــرد، ئەمەیــش ناخۆشــییەکى 

ئەنەکەســە  بڕیــارى  بــوو،  گــەورە 

ــە و  ــوک، ئێم ــی بچ ــتى حزب ــە دەس کەوت

یەکێتیــى کــوردى ســووریا ڕێکەوتنمــان 

یووســف(یش  )عەبدولباقــى  کــە  کــرد 

کــە  کــردوە،  واژۆ  ڕێکەوتنــەى  ئــەو 

بــدەن  هــەوڵ  ســەرەکییەکان  پارتــە 

بڕیــارى ئەنەکەســە لــە دەســتى حزبــە 

کاریگەرەکانــدا بێــت، بــەاڵم لــە کۆتاییــدا 

ــە  ــوو، ئەم ــێ نەب ــە جێبەج ــەو ڕێکەوتن ئ

پرســیارێکە کــە بــۆ جێبەجــێ نەبــوو؟ لــە 

الیەکــى تــر، ئــەو کارەســات و کێشــانەى 

هەرێمــى  و  ســووریا  کوردســتانى  لــە 

کوردســتان و ناوچەکانــى تــر دروســت 

بــوون، ئــەو کات ئەمەریــکا و ڕووســیا و 

هەمــوو واڵتــان پێداچوونەوەیــان دەکــرد، 

ــەڵ  ــە ڕێگــەی ئۆپۆزســیۆنەوە لەگ ئێمــە ل

ئاســایی  هەبــوو،  پێوەندیمــان  تورکیــا 

ــە  ــەاڵم ل ــوو، ب ــمان ب ــى خۆیش ــوو ماف ب

ــا دژى  ــوەوە، تورکی ــە ب ــدا پێچەوان کۆتایی

ڕژێمــى ســووریا بــوو، دەیویســت ڕژێمــى 

یارمەتیــى  بۆیــە  بڕوخێنێــت  ســووریا 

ــا  ــتا تورکی ــەاڵم ئێس ــیۆنى دەدا، ب ئۆپۆزس

ڕێکەوتنــی  ســووریا  ڕژێمــی  لەگــەڵ 

هەیــە.

لــە هەمــان کاتــدا ئەنەکەســە ڕۆڵێکــى 

یارمەتیدانــى  لــە  هەبــوو  گرینگــى 

نوێنەرایەتیــى  توانیبــووى  کوردســتان، 

ــورد  ــا ک ــڤ و تەنه ــە جنێ ــکات ل ــورد ب ک

ئێســتا  جنێــڤ،  کۆنگــرەى  لــە  بــوون 

بــە  بگــۆڕن  خۆیــان  فیکــرى  ناتوانــن 

شــۆڤێنى و تەنهــا داواى مافــى خۆیــان 

ــەلمێنن،  ــان بس ــتی خۆی ــەن و هەڵوێس بک

بەرگریــی  نەکــردوە،  بەرگریــی  ناڵێــم 

گوتــم:  پێشــتر  وەک  بــەاڵم  کــردوە، 

دەســتى  کەوتــە  ئۆپۆزســیۆن  وردەوردە 

بەعســی. شــۆڤێنیى  و  ئیســامییەکان 

گوایــە  هەیــە،  بۆچوونێــک   *
ــە  ــە ئەنەکەس ــوە ل ــەى ئێ پاشەکش
یەکێتیــى  کاریگەریــى  ژێــر  لــە 
بــوە؟ کوردســتاندا  نیشــتمانیی 
خاڵێکــى  نەخێــر،  عەلــى شــەمدین: 
یەکێتــى هەیــە کــە جێگــەى ســەربەرزییە، 
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ــووریا و  ــن، س ــردا بووی ــی ت ــەڵ حزب لەگ

ئەنەکەســە دژى پەیــەدە بــوون، ئــەوان 

پەیەدەیــان  هاوکاریــى  ئــەوەی  لەگــەڵ 

پێیــان  ڕۆژان  لــە  ڕۆژێــک  دەکــرد، 

نەگوتیــن بــۆ کارێکــى وەهــا دەکــەن، بــۆ 

ــە  ــە خاڵێکــە ک ــازادن! ئەم ســەربەخۆ و ئ

ــت. ــر بکرێ ــە بی ــت ل نابێ

لەگــەڵ  ئێســتا  تــا  کــە  ئێــوە   *
کاوە  مــاون،  ئەنەکەســە 
پارتــى  بۆچــى  گوتــى:  عەزیــزى 
پێشــکەوتنخوازى کــورد نایەتــەوە 
ــى  ــە هاتن ــا ب ــە، ئای ــاو ئەنەکەس ن
ــەو  ــەوان ئێــوە دەتوانــن پێــش ب ئ
بگــرن،  پەکەکــە  هەژموونــەى 
هەروەهــا عەلــى شــەمدین بــاس 
ــەوان  ــدا ئ ــە کاتێک ــەوە دەکات، ل ل
پشــتیوانیى ئەنەکەســەیان کــردوە، 
یەکێتیــى نیشــتمانیی کوردســتان 
کــردوە،  پەیــەدەى  پشــتیوانیى 
ــوە، پێشــت  ــى نەب ــچ ناڕەزاییەک هی
نیشــتمانیى  یەکێتیــى  نییــە  وا 
پێویســت  لــە  زیــاد  کوردســتان 
پشــتیوانى و هاوکاریــى مــاددى و 
سیاســی و ڕاگەیاندنــى پەیــەدەى 
شــێوەیەى  بــەو  هــەر  دەکــرد، 
و  ئێــوە  هاوکاریــی  پارتــى  کــە 

دەکات؟ ئەنەکەســە 
چــۆن  وەک  یووســف:  عەبدولباقــى 
هاوکاریــی باشــوورى کوردســتان بــۆ ئێمــە 

ــان  ــە هەم ــت، ب ــی دەبێ ــى باش کاریگەری

شــێوە ناکۆکیــی نێوانیشــیان کاریگەریــى 

دواى  ناکۆکییــەى  ئــەو  هەیــە،  خــۆى 

ســاڵى 2012 دروســت بــوە لــە نێــوان 

ــى  ــى نیشــتمانیى کوردســتان و پارت یەکێتی

کاریگەریــی  کوردســتان،  دیموکراتــى 

کوردســتان  خۆرئــاواى  ســەر  لــە 

هەبــوو، یەکێتیــى نیشــتمانى کوردســتان 

هاوکارییەکــى باشــی پەیــەدەى دەکــرد، 

وای کــرد پەیــەدە کاریگەرییەکــى زیاتــرى 

هەبێــت، بێگومــان یەکێتیــى نیشــتمانیى 

لــە  هەبــوو  کاریگەریــى  کوردســتان 

مەبەســتم  پەیــەدەدا،  بەهێزکردنــى 

ئەوەیــە ناکۆکیــى باشــوورى کوردســتان 

خۆرئــاواى  ســەر  لــە  کاریگەریــى 

پێویســتە  بۆیــە  دەبێــت،  کوردســتان 

جیــدى  و  دروســت  پێداچوونەوەیەکــى 

کوردســتان.  خۆرئــاواى  لــە  بکەیــن 

پەیــەدە  هەڵوێســتەکانى  بــۆ  دەبێــت 

پڕۆژەیەکمــان هەبێــت، کــە نــە ڕێگــە لــە 

ــوو  ــە هەم ــت، ن ــەدە بگرێ ــى پەی کارەکان

پەیــەدە،  ملــى  بخاتــە  کارەســاتەکان 

نیشــتمانیى  ئەنجوومەنــى  وەک  ئێمــە 

پێداچوونەوەیــەک  پێویســتە  کــورد 

ڕێگــە  پێداچوونەوەیــە  ئــەم  بکەیــن، 

ــاو  ــە ن ــکات ل ــۆش ب ــە خ ــەو هێزان ــۆ ئ ب

کــورددان،  نیشــتیمانیى  ئەنجوومەنــى 

بــۆ  بکــەن،  کار  و  بکــەن  گەشــە  تــا 

پێشــکەوتنخوازى  پارتــى  نموونــە 

لــە  پەدەکەســە  هەڤااڵنــى  تــا  کــورد، 

کــورددا  نیشــتمانیى  ئەنجوومەنــى  نــاو 

خۆیانــدا  سیاســەتى  لــە  پێداچوونــەوە 

بکــەن، نابێــت پەدەکەســە لــە ســووریا 

هاوشــێوەى پەیــەدە خــۆى بســەپێنێت لــە 

نــاو ئەنجوومەنــى نیشــتمانیى کــورددا، 

کــە پەپــەدە هەژموونــى خــۆی ســەپاندوە 

ــا  ــاواى کوردســتان و تەنه ــە ســەر خۆرئ ب

سیاســەتى خــۆى جێبەجــێ دەکات، ئەمــە 

خــۆى  پەدەکەســە  دەبێــت  ڕاســتییەکە 

دەبێــت  هەروەهــا  بگونجێــت،  لەگــەڵ 

ئەنجوومــەن هەڵوێســتی هەبێــت بەرانبــەر 

ڕووداوەکانى ڕیفراندۆم و 
16ـى ئۆکتۆبەر، بێ کاریگەر 
نەبوە لە سەر خۆرئاواى 
کوردستان، ئەگەر جارێک 
کاریگەریى لە سەر کوردى 
بەشەکانى ترى کوردستان 
هەبووبێت، دە هێندە زیاتر 
کاریگەریى لە سەر کوردى 
خۆرئاواى کوردستان هەبوە 
و دەبێت

“
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ــیۆندان،  ــاو ئۆپۆزس ــە ن ــەى ل ــەو الیانان ئ

لەگــەڵ ئەوەیشــدا پێویســتە بەشــداریى 

ــف  ــە جنێ ــە ل ــکات، ک ــە ب ــەو گفتوگۆی ئ

دەکرێــت لەگــەڵ الیەنەکانــى ئۆپۆزســیۆن، 

ــە  ــەو گفتوگۆی ــن، ئ ــەوڵ دەدەی ــە ه ئێم

ــى  ــەر ئەنجوومەن ــت، گ ــورد نەکرێ ــێ ک ب

جیــدى  هەوڵێکــى  کــورد  نیشــتمانیى 

الیەنەکانــى  بــاوەڕەدام  لــەو  بــدات، 

ئۆپۆزســیۆن و تورکیــا ســازش بکــەن، لــەم 

چوارچێوەیــەدا پێویســتە هەڤااڵنــى پارتــی 

ــە  ــەوە ل ــورد پێداچوون ــکەوتخوازى ک پێش

بۆئــەوەى  بکــەن،  خۆیانــدا  سیاســەتى 

نیشــتمانى  ئەنجوومەنــى  لــە  گــەر 

دەرچــوون، هەمــان سیاســەتى پەیــەدە 

یەکڕیزیــى  بۆئــەوەى  نەکــەن،  پەیــڕەو 

ماڵــى کــورد دروســت ببێــت.

حوســێنى  فەتحولــاڵ  پێشــتر   *
ــە  ــان ل ــوو کات داوام ــی "هەم گوت
ــۆى  ــى خ ــردوە، ئەرک ــە ک ئەنەکەس
جێبەجــێ بکات و واز لەو تەشویشــە 
ــاواى  ــەر خۆرئ ــە س ــە ل ــت ک بهێنێ
کــردوە،  دروســتی  کوردســتان 
سیاســەتى  خەریکــى  هەمیشــە 
داگیرکەرانــە، دەیەوێــت سیاســەتى 
ــکات، کێشــەمان  ــى جێبەجــێ ب پارت
دەچێتــە  دەکات،  دروســت  بــۆ 
نــاو ئــەو کــۆڕ و کۆبوونەوانــەى 
کوردســتانن"،  خۆرئــاواى  دژى 
بگەنــە  دەتوانــن  ئێــوە  ئایــا 
ــە  ــتتان ب ــان پێویس ــک، ی ڕێکەوتنێ
ــۆ  ــە، ب ــوو هەی ــى یەکگرت بەرەیەک
ئــەوەى ڕووبــەڕووى سیاســەتەکانى 
لــە  ببنــەوە  پەکەکــە  و  پەیــەدە 

کوردســتان؟ خۆرئــاواى 
کاوە عەزیــزى: هێنــدەى عەبدولباقــى 

ئەنەکەســەى  ســەرۆکایەتیى  یووســف 

ــەوان وەک  ــدەى ئ ــو هێن کــردوە، مــن نی

ئەنەکەســەم  ســەرۆکایەتیی  پەدەکەســە 

ئەنەکەســە  ئاشــکرایە  نەکــردوە، 

قەوارەیەکــى زۆر زۆر دیموکراتــە و کاک 

عەلــی شــەمدینیش بــاش ئــەوە دەزانێــت، 

وەک گوتــت: فەتحولــا حوســێنى دەڵێــت 

ــەى  ــەو هێزان ــاو ئ ــە ن ــە دەچێت "ئەنەکەس

مەبەســتى  کــە  خۆرئــاوان"،  دژى  کــە 

ئۆپۆزســیۆنى  ســووریایە،  ئۆپۆزســیۆنى 

ســووریا  گەلــى  نوێنەرایەتیــى  ســوورى 

دەوڵــەت   180 نزیکــەى  کــە  دەکات، 

دانیــان پێــدا دەنێــت، ئێمــە لەگــەڵ ئــەو 

ــە  ــت ئەنەکەس ــە دەمانەوێ ــانەین، ک کەس

بــکات و  بەشــداریى کۆنگــرەى جنێــڤ 

بەرگــرى لــە مافــى کــورد بــکات، گونجــاو 

و  ئێــران  لــە  پەیــەدە  بڕیــارى  نییــە 

ــى  ــەر کوردان ــە س ــووریا بســەپێنرێت ب س

ــەدە تەنهــا  ــارى پەی ســووریا، بەڵکــوو بڕی

لــە قەندیــل جێبەجــێ دەکرێــت، ئێمــە 

نــە خزمەتــکارى بارزانییــن، نــە سیاســەتى 

کوردســتان  خۆرئــاواى  لــە  بارزانــى 

دەســەپێنین، بەڵکــوو دەخوازیــن مافــى 

کــورد لــە ســووریا بســەپێنین.

سیاســەتى  نییــە  قبوڵیشــتان   *
جێبەجــێ  خۆرئــاوا  لــە  پەکەکــە 

ێــت؟ بکر
قبوڵــی  بێگومــان  عەزیــزى:  کاوە 

. یــن کە نا

ئێســتا  واقیعــدا  لــە  بــەاڵم   *
پەکەکــە  سیاســەتى  پەیــەدە 
ــۆ  ــاوا، ب ــە خۆرئ ــێ دەکات ل جێبەج

قبوڵــە؟  ئەمەتــان 
تەنهــا  پەکەکــە  عەزیــزى:  کاوە 

. تــى یە خۆ

* ئەڵتەرناتیڤ و چارەســەر چییە؟ 

ئەوان دەڵێن »ئەنەکەسە 
قبوڵ ناکەین، چونکە 
فەلسەفەى بارزانى لە 
خۆرئاوا دەسەپێنێت«، 

لە کاتێکدا خودى خۆیان 
فەلسەفەى ئۆجەالنیان 
سەپاندوە، واتا ئەوەى 
بۆ خۆیان قبوڵیانە بۆ 

بەرانبەرەکەیان قبوڵ نییە، 

“



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 144

نیــم،  ڕەشــبین  مــن  عەزیــزى:  کاوە 
بــەاڵم کوردســتانى ســووریا لــە گێژاوێکــی 

مەزندایــە.

هەمــوو  لــە  پەکەکــە  بۆچــى   *

کوردســتان  پارچانــەى  ئــەو 
گێرەشــێوێنى  و  دەســتێوەردان 
دەکات، لــە ڕابــردوودا لــە هەرێمــى 
بــاس  ئامــاژەکان  کوردســتان 
ــە بەشــێکە  ــەن ، پەکەک ــەوە دەک ل
لــە  پشــێوییانەى  و  ئــاژاوە  لــەو 
هەرێمــى کوردســتان دروســت بــوە، 
خۆرهــەاڵت  هێزەکانــى  کاتێــک 
وایــە  پێیــان  دەکــەن،  قســە 
کوێخایــان  دەیەوێــت  پەکەکــە 
خۆرئــاوا  لــە  دابتاشــێت،  بــۆ 
لــە  هەیــە،  کێشــەتان  هەمــان 
خەڵــک،  ســەر  دەچێتــە  شــەنگال 
ــى  ــارباژێڕ خەڵک ــنورەکانى ش ــە س ل
ئــاوارە کــردوە بــە هــۆی بوونــی 
ــی فڕۆکــەکان،  ــارەگا و بۆردوومان ب
ــەتانە  ــەم سیاس ــە ئ ــى پەکەک بۆچ
هێــزە  بۆچــى  دەکات،  جێبەجــێ 
کوردســتانییەکان ســنوورێکى بــۆ 

دانانێــت؟
ئاشــکرایە  یووســف:  عەبدولباقــى 
و  دۆکترینییــە  حزبێکــى  پەیــەدە 

بــە  دەکات،  جێبەجــێ  عەقیدەیــەک 

مارکسیســتییە،  پارتێکــی  تــر  مانایەکــی 

هاوبەشــیکردن  و  شــەراکەت  بنەمــاى 

لەگــەڵ ئــەو حزبــە نییــە، عەقڵیەتێکــى 

تەڤگــەرە  هەیــە،  تاکڕەوانــەى 

پارچــەى  ســێ  هــەر  کوردســتانییەکانى 

کوردســتان، واتــا خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا 

دەزانێــت  دواکەوتــوو  بــە  باشــوور  و 

و  دەکات  تۆمەتباریــان  جــار  زۆر  و 

و  دەبــات  ناویــان  خیانەتــکار  بــە 

بکەوێــت  دەســت  دەرفەتێکــى  هــەر 

خۆرئــاواى  لــە  دەکات،  دەســتتێوەردان 

دەســتتێوەردانى  چەندیــن  کوردســتان 

پێویســتە  لەکاتێکــدا  دەکات،  خــراپ 

ــەوە  ــەک بخەین ــى کــورد ی ــاو ماڵ ئێســتا ن

و بارودۆخــى ســووریا چارەســەر بکەیــن، 

بۆیــە پێویســتە کــورد یەکدەســت بێــت 

و یــەک گوتــارى سیاســییمان هەبێــت و 

گفتوگــۆ  لــە  هەبێــت  جێگــەى خۆمــان 

تــا  بەداخــەوە  کــە  نێودەوڵەتییــەکان، 

نەکــراوە. وەهــا  کارێکــى  ئێســتا 

خۆرئــاواى  لــە  بکرێــت  چــى   *
لــە  ڕێگریکــردن  بــۆ  کوردســتان 
سیاســەتەکانى پەکەکــە و پەیــەدە؟
عەلــى شــەمدین: دەبێت پێــش هەموو 
ــی  ــەتى تەخوینکردن ــە سیاس ــتێک واز ل ش

هێزەکانــى تــر بهێنیــن، ڕاســتە پەیــەدە 

ســووریا،  لــە  دەکات  خــراپ  کارى 

ــردوە،  ــی ک ــن کارى باشیش ــەاڵم چەندی ب

داعــش  دژى  لــە  شــەڕى  نموونــە  بــۆ 

کــوردى  ناوچــەى  چەندیــن  و  کــردوە 

تۆمەتبارکــردن  بــە  بــەاڵم  پاراســتوە، 

دەبێــت  نابــن،  چارەســەر  کێشــەکان 

لــە  ئەمــە  بهێنــن،  سیاســەتە  لــەو  واز 

الیــەک، لــە الیەکــى تــر ئەگــەر سیاســەتى 

دژیــەک هەیــە لــە نێــوان ئەنەکەســە و 

ــەوە  ــى ئ ــەدە تۆمەت ــەر پەی ــدەم، ئەگ تەڤ

ــەڵ  ــە لەگ ــە ئەنەکەس ــت دەکات ک دروس

ئێمــە  بۆچوونــى  ئەمــە  کــە  تورکیایــە، 

لەگــەڵ  "پەیــەدە  دەڵێــن  کــە  نییــە، 

ئێمــە  بۆچوونــى  ئەمەیــش  ئێرانــە"، 

نییــە، تورکیــا و ئێــران پێکــەوە ڕێــک 

دەکــەون، ڕووســیا و ئەمەریــکا ڕێکەوتــن 

ــک  ــە ڕێ ــۆ ئێم ــە ب ــەی کەوات ــەن، ئ دەک

ــە  ــەک ل ــردوودا وێنەی ــە ڕاب ــن؟ ل ناکەوی

تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــاو بوەتــەوە، 

لەگــەڵ  ئەنەکەســە  ســەرکردایەتیى  کــە 

پەیەدەیــە، بــەاڵم شــتێکى هێنــدە گرینــگ 

لــە  ئەنەکەســە  هەیــە  ئەگــەرى  نییــە، 

دواى بەســتنى کۆنگــرەى ســێیەمى خــۆی 

ــک  ــەرکردایەتییەکەى هەوڵێ ــی س و گۆڕین

ئامــادە  هەڵوێســتى  یــەک  بــۆ  بــدات 

بێــت.

*دواین قســەى بەڕێزت چییە؟
کاوە عەزیــزى: وەک پێشــتر ئامــاژەى 
پــێ کــرا، بێگومــان پاراســتنى کوردســتانى 

ســووریا پەیوەســتە بــە یەکێتیــى ئێمــەوە، 

ــوو  ــە کوردســتانى ســووریا یەکگرت ــەر ل گ

ــت. ــن، کوردســتانى ســووریا نامێنێ نەبی

 



ڕێوار ئاودانان
ئەندامی دەستەی 

سەرۆکایەتیی گشتیی 
کۆما جڤاکێن کوردستان، 

)کەجەکە(. 

ئەردۆگان بە بیانووی ناڕاست دەستی داوەتە 
داگیرکاری لە عەفرین
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دەســتەی  ئەندامــی  ئاودانــان،  ڕێــوار 

جڤاکێــن  کۆمــا  گشــتیی  ســەرۆکایەتیی 

ڕاگەیاندنــی  بــە  )کەجەکــە(  کوردســتان 

ئــەوەی کاربەدەســتانی ڕژێمــی ئێــران، 

ســەبارەت بــە کــوردان و فیدراســیۆنی 

ــر  ــە بی دیموکراتیــی باکــووری ســوریا هەڵ

دوایییــەى  ئــەم  لێدوانــی  دەکەنــەوە، 

ڕاوێــژکاری  ویایەتــی  ئەکبــەر  عەلــی 

ــەوە،  ــە هێنای ــە نموون ــی ب ــااڵی خامنەی ب

دەیەوێــت  ئەمریــکا  دەڵێــت:  کــە 

دەوڵەتێــک بــۆ کوردانــی ســوریا دروســت 

ئــەوە  گەیانــد،  ڕای  ئاودانــان  بــکات، 

شــیکردنەوەیەکی سەرانســەر هەڵەیــە و 

کۆپییەکــە لــە تێڕوانینــی ئــەردۆگان بــۆ 

پرســی کــورد. 

ئــەردۆگان  نوســیوویەتی،  ئاودانــان 

بــە بیانــووی ناڕاســت دەســتی داوەتــە 

داگیــرکاری لــە عەفریــن، ئەوەیــش لــە 

ــە  ــوریا ب ــووری س ــی باک ــە گەالن کاتێکدای

خۆســەریی  خۆیــان،  ڕەوای  تێکۆشــانی 

چوارچێــوەی  لــە  دیموکراتییــان 

دامەزرانــدوە،  ســوریا  ســنوورەکانی 

ــەر  ــە، س ــەت نیی ــیونە دەوڵ ــەو فیدراس ئ

بەڵکــوو  نییــە،  زلهێزێکیــش  هیــچ  بــە 

دیموکراتیــک  نەتەوەیەکــی  دەرخــەری 

و خۆســەرە، ئێرانیــش بــە هەڵبژاردنــی 

بێدەنگــی بەرانبــەر هێرشــی دڕندانــەی 

عەفریــن،  ســەر  بــۆ  تورکیــا  ســوپای 

و  بەرژەوەنــدی  خزمەتــی  کەوتوەتــە 

تورکیــاوە.  دەوڵەتــی  پاوانخوازیــی 

ئەندامــی دەســتەی ســەرۆکایەتیی گشــتیی 

کۆمــا جڤاکێــن کوردســتان، )کەجەکــە(، 

کۆتاییــی  بەشــی  لــە  ئاودانــان،  ڕێــوار 

کــردوە،  بــەوە  ئامــاژەى  وتارەکەیــدا 

بناژۆخــواز،  باڵەکانــی  لــە  یــەک  هیــچ 

توانــای  ناوەندگــەرا،  و  ڕیفۆرمخــواز 

قەیرانــەی  لــەو  ئێرانــی  دەربازکردنــی 

تەنهــا  بۆیــە  نییــە،  تێــی کەوتــوە  کــە 

مافــی  بەفەرمیناســینی  چارەســەری 

لــە  دوور  ناوچەیــی  خۆبەڕێوەبــەری 

ئاودانــان  ناوەندییــە،  دەســەاڵتی 

پشــتیوانی لــە پرســی ڕیفرانــدۆم کــردوە، 

نووســیویەتی، ڕیفرانــدۆم ڕێگەچارەیەکــی 

نــرخ  کەمتریــن  بــە  کــە  ئاشــتییانەیە، 

جێبەجــێ  گۆڕانکارییــەکان  دەتوانرێــت 

بکرێــن، بــەاڵم مەرجــی بەڕێوەچوونــی 

هێــزی  ئەوەیــە،  ڕیفراندۆمێــک  وەهــا 

لــە  زیاتــر  ڕیفراندۆمخــوازان  ئیــرادەی 

کــە  بێــت،  دەســەاڵتخوازان  بەرگریــی 

دوژمنایەتیــی هــەر چەشــنە گۆڕانکارییــەک 

دەکــەن.

ژنە گەریالکانی کەجەکە لە ئۆپەراسیۆندا



ساڵح موسلم 
بەرپرسی کۆمیتەی 

پەیوەندییەکانی دەرەوەی 
)تەڤدەم(

یەکینەکانی پاراستنی گەل، لە کانتۆنی عەفرین خۆیان 
ڕادەست ناکەن و درێژە بە بەرخۆدانی خۆیان دەدەن
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کۆمیتــەی  بەرپرســی  موســلم  ســاڵح 

)تەڤــدەم(،  دەرەوەی  پەیوەندییەکانــی 

ئەڵمانیــا،  پایتەختــی  بەرلینــی  لــە 

بــارەی  لــە  چاپەمەنیــی  کۆنفرانســێکی 

تورکیــا  ســوپای  داگیرکارانــەی  هێرشــی 

بــرد. بەڕێــوە  عەفریــن  ســەر  بــۆ 

بــەوەی  ئامــاژەدان  بــە  موســلم  ســاڵح 

عەفریــن  ســەر  هێرشــی  بــۆ  تورکیــا 

ســوود لــە چەتەکانــی ئەلقاعیــدە، داعــش 

تورکیــا  گەیانــد،  ڕای  وەردەگرێــت 

ئیمپراتۆریەتــی  بوژاندنــەوەی  بەنیــازی 

یەکێتیــی  لــە  بــاس  و  عوســمانییە 

نەتەوەیییــەک دەکات، کــە بەشــێک لــە 

و  حەلــەب  و  کوردســتان  خۆرئــاوای 

ــت.  ــۆ دەگرێ ــە خ ــڵ ل ــووک و موس کەرک

 200 و  ملێونێــک  نزیکــەی  گوتیشــی 

ــەزار  ــدا 400 ه ــە ناویان ــەس ل ــەزار ک ه

ئــاوارەی شــەڕی ســووریا لــە عەفریــن 

دەژیــن، شانبەشــانی هێزەکانــی ســووریای 

ناوچــە  لــە  بەرگــری  دیموکراتیــک، 

تورکیــا  دەکــەن،  نیشــتەجێبوونەکان 

ــە  ــن ل ــی عەفری ــۆ، گەالن ــی نات ــە چەک ب

ناویانــدا ژنــان و مندااڵنــی بــە ئامانــج 

ــەی  ــردوە. موســلیم ڕەخن ــوژ ک و کۆمەڵک

ڕای  و  گــرت  جیهــان  هەڵوێســتی  لــە 

ــی  ــە گوتن ــی ب ــگای جیهان ــد، کۆمەڵ گەیان

ــە  ــی ب ــی مەدەن ــەوەی نابێــت هاواڵتییان ئ

ــە ســەر  ــن، چــاوی خــۆی ل ــج بگیرێ ئامان

بــە  دژ  کیمیایــی  چەکــی  بەکارهێنانــی 

گرتــوە. عەفریــن  گەالنــی 

 ســاڵح موســلم، لــە وەاڵمــی پرســیاری 

ــن  ــە ڕێککەوت ــەبارەت ب ــان س ڕۆژنامەوان

ناردنــی  بــۆ  ســووریا  ڕژێمــی  لەگــەڵ 

ــە  ــی ل ــی: داکۆک ــن گوت ــۆ عەفری ــز ب هێ

ئەرکــی دەوڵەتــی ســووریایە،  عەفریــن 

هیــچ  ئێســتا  تــا  بــارەوە  لــەو  بــەاڵم 

ــاری  ــە خوازی ــراوە، ئێم ــک نەک ڕێککەوتنێ

ــا  ــن، تەنه ــووریا نی ــی س پارچەپارچەکردن

دیموکراتیکــی  سیســتەمی  لــە  بەرگــری 

خۆمــان دەکەیــن، ڕژێمــی ســووریا لــە 

سیســتمە  ئــەو  قبوڵکردنــی  ئەگــەری 

دەتوانێــت بێت و ســنوورەکانی بپارێزێت، 

ئەگــەر بــە بــێ ڕێککەوتــن و بــە هەمــان 

تێڕوانینــی کۆنەپارێــزی ڕژێمــی بەعــس 

ــاو عەفرینــەوە، بەرگــری  بیەوێــت بێتــە ن

لــە خۆمــان دەکەیــن. بەرپرســی کۆمیتــەی 

)تەڤــدەم(  دەرەوەی  پەیوەندییەکانــی 

ــی  ــش هێرش ــا پێ ــەوە، تورکی ــری هێنای بی

کردبــوو  پێشــنیاری  عەفریــن  ســەر 

ــووریا  ــی س ــتی حکوومەت ــن ڕادەس عەفری

مایــەی  داواکارییــە  ئــەو  کــە  بکرێــت، 

ناوچەکــە  گەالنــی  نییــە،  پەســەندکردن 

ــە  ــەر، ل ــێوەی خۆس ــە ش ــەر ب ــت ه دەبێ

دیموکراتیــک  خۆســەری  چوارچێــوەی 

خۆیــان بەڕێــوە ببــەن.

موســلم جەختــی لــە ســەر ئــەوە کــردەوە، 

یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل، لــە کانتۆنــی 

عەفریــن خۆیــان ڕادەســتی هیــچ الیەنێــک 

ــان  ــە بەرخۆدانــی خۆی ــژە ب ناکــەن و درێ

دەدەن.

هێزەکانی یەپەگە و یەپەژە لە کاتی مەشق کردندا



شەڕڤان دەروێش 
وته بێژی ئه نجومه نی 

سه ربازیی مەنبەج

ئه گه ر ئه ردۆگان هێرش بكاته  سه ر مەنبەج، وه اڵمێكی 
توند وه رده گرێت
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ســه ربازیی  ئه نجوومه نــی  وته بێــژی 

بــه   ئــه ردۆگان  گه یانــد:  ڕای  مەنبــەج 

ــەج  ــه  مەنب ــت ل ــی ده یه وێ پڕوپاگه نده كان

داگیــر  شــاره كه   و  بنێتــه وه   پشــێویی 

ئــه ردۆگان  ئه گــه ر  گوتیشــی:  بــكات، 

گه لــی  ناوچه كــه ،  بكاتــه  ســه ر  هێــرش 

مەنبــەج وه اڵمێكــی تونــدی ده داتــه وه . 

وتەبێــژی  دەروێــش،  شــه ڕڤان 

ڕای  مەنبــەج،  ســەربازیی  ئەنجومەنــی 

خەڵکــی  دەڵێــت:  ئــەردۆگان  گه یانــد: 

تەنیــا  ئــەو  بــەاڵم  ناڕازیــن،  مەنبــەج 

مەبەســتی نانــەوەی پشــێوییه، لــە نــاو 

ڕاســتیی  پێکهاتەکانــی شــارەکە و هیــچ 

دوای  لــە  شــارەکە  گەلــی  نییــە.  تێــدا 

خۆیــان  بــۆ  مەنبــەج،  ئازادبوونــی 

کاروبــاری شــارەکەیان بەڕێــوە دەبــەن.

ده روێــش ئامــاژه ی بــۆ ئــه وه  كــردوە: 

و  داعــش  خۆیــان  مەنبــەج،  گەلــی 

وەدەر  شــارەکەیان  لــە  ئەردۆگان-یــان 

ــت  ــی ناتوانێ ــک زانی ــەردۆگان کاتێ ــا. ئ ن

مەنبــەج بخاتــە ژێــر ڕکێفــی خۆیــەوە، 

ســوپای  بــەر  لــە  داعشــی  جلوبەرگــی 

ئــازاد کــرد و جه رابلووســی داگیــر کــرد.

ــە  ــد: ل  شــه ڕڤان ده روێــش ڕایشــی گه یان

مەنبــەج 180هــەزار کۆچبــەری ســووری 

هاتــوون  ناوچانــەوه   لــەو  کــە  هــەن 

کــە ئەردۆغــان و چەتەکانــی داگیریــان 

کــردوە.

ســەربازیی  ئەنجومەنــی  وتەبێــژی   

هەڕەشــەکانی  وەاڵمــی  لــە  مەنبــەج، 

گوتــی:  مەنبــەج،  دەربــارەی  تورکیــا 

بیەوێــت  تورکیــا  دەوڵەتــی  ئەگــەر 

ــی  ــکات، وەاڵمێک ــۆرە ب ــەو ج ــی ل کارێک

ــە هەمــوو  ــەوە. ئێمــە ب ــد وەردەگرێت تون

توانــاوە مــاڵ و ژیانــی خۆمــان دەپارێزین.

هێزەکانی یەپەگە و یەپەژە



عه لی حه یده ر قه یتان
ئه ندامی کۆنسەی 

سه رۆكایه تیی 
كۆماجڤاكێن كوردستان

)كه جه كه( 

ئه و به رخۆدانه ی ئه مڕۆ له  عه فرین سه ری هه ڵداوه ، 
په یوه سته  به  به رخۆدانی ئیمڕاڵی
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ئه ندامــی  قه یتــان،  حه یــده ر  عه لــی   

كۆماجڤاكێــن  ســه رۆكایه تیی  ده ســته ی 

ســەبارەت  كه جه كــه،   – كوردســتان 

ڕای  شــوبات  پیانگێڕی15ـــی  بــە 

ــردن،  ــیی قڕك ــه ره ڕای مه ترس ــد: س گەیان

ســه ركه وتن لــه  هه مــوو كات نزیكتــره .

دەكــرد،  ئه وەیــش   بــۆ  ئامــاژه ی 

 1999 ســاڵی  نێونه ته وه یــی  پیانگێڕیــی 

ســه رمایه داریی  سیســته می  الیــه ن  لــه  

ــی  ــۆ گۆڕین ــر، ب ــه را و جیهانگی هه ژموونگ

ناوه ڕاســت  خۆرهه اڵتــی  دیزایینــی 

پیانگێــڕه كان  ئــه وه ی  درا،  ئه نجــام 

ڕه جــه ب  ئێســتا  بیكــه ن،  ده یانویســت 

ده دات  هــه وڵ  ئــه ردۆگان  ته یــب 

كــه   ئه ردۆغــان   بــدات،  ئه نجامــی 

زیهنیه تــی  و  ده كات  شــه ڕ  بانگــه وازی 

ده وڵه تــی نه ته وه یــی، زیهنیه تــی هــه ره  

مه نتقــی  و  پیانگێــڕه   مه ترســیداری 

پیانگێــڕه . مه نتقــی  ئه ردۆگانیــش 

ڕایشــی  قه یتــان  حه یــده ر  عه لــی   

به رخۆدانــه ی  ئــه و  ڕۆحــی  گه یانــد: 

ئه مــڕۆ لــه  عه فریــن ســه ری هه ڵــداوه ، 

و  ئیمڕاڵــی  به رخۆدانــی  بــه   په یوه ســته  

دۆســته كانی  و  كــورد  گه لــی  پێویســته  

ده وڵه تــی  خــودی  كــه   بزانــن، 

قڕكردنــه   و  پیانگێــڕی  نه ته وه یــی، 

بــه   كــرد،  ده ستنیشــانی  گــه الن.  دژی 

پێكهاته كانــی  هه مــوو  تێكۆشــانی 

كۆمه ڵگــه ، پێویســته  به رخــۆدان بكرێــت 

لــه   كۆمه ڵگــه   ده بێــت  دڵنیاییــه وه   بــه  

ــه  خــۆی ڕێــك بخــات،  ــه م قڕكردن دژی ئ

هه ڵوه ســته یه كی  خاوه نــی  ببێتــه  

. ه یــی و ا ێكخر ڕ

ــه و ئه ندامــه ی ده ســته ی ســه رۆكایه تیی   ئ

گه یانــد:  ڕای  کۆتاییــدا  لــە  )كه جه كــه(  

ده ڤه ره كانــی  هه مــوو  لــه   پێویســته  

ــه ك و  ــه  ی ــه الن بێت ــوو گ ــاوا، هه م خۆرئ

لــه  دژی قڕكــردن خــۆی ڕێــك بخــات. 

لــه   ته نهــا  نابێــت  به رخۆدانــه   ئــه م 

بمێنێتــه وه ،  هه رێمه كــه   یــان  عه فریــن 

به ڵكــوو پێویســته  لــه  هه مــوو شــوێنێك 

بــاو ببێتــه وه .

سوپای توركیا له  شه ڕی عه فرین



دوران کاڵکان
ئەندامی کۆمیتەی 
بەڕێوەبەری پارتی 
کرێکارانی کوردستان

پەکەکە

باشووری کوردستان پێشەنگایەتیی چاالکییەکانی 
عەفرین دەکات
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کۆمیتــەی  ئەندامــی  کاڵــکان،  دوران 

کرێکارانــی  پارتــی  بەڕێوەبــەری 

ــا  ــت: ئەورووپ ــە دەڵێ ــتان- پەکەک کوردس

ــەکان  ــە چاالکیی ــتان ل ــووری کوردس و باش

ئۆجــەالن  ئازادیــی  و  عەفریــن  بــۆ 

دەکــەن. پێشــەنگایەتی 

بــۆ  لێدوانێکیــدا  لــر  کاڵــکان،  دوران 

پۆلیتیــکا(  ئوزگــور  )یەنــی  ڕۆژنامــەی 

ئازادیــی  بــۆ  چاالکییەکانــی  لــە  باســی 

گەلــی  ڕێبــەری  ئۆجــەالن،  عەبدولــا 

کــرد. عەفریــن  و  کــورد 

هەمــوان  پێویســتە  گوتــی:  کاڵــکان 

ــەن،  ــی بک ــی ئیمرال ــتگیریی بەرخۆدان پش

هەمــوو  بــە  ســاڵە   20 مــاوەی  کــە 

ــە دژی سیســتمی  ــە، ل ــزەوە بەردەوام هێ

و  پیاوســاالر  زۆردار،  و  دەســەاڵتدار 

بــەرەو  مــرۆڤ  وەســتاوەتەوە،  قڕکــەر 

ڕادەکێشــێت،  دیموکراســی  و  ئازادیــی 

دەیانەوێــت بــە سیســتمی ئەشــکەنجەی 

ڕێــگا  و  بوەســتێنن  ئۆجــەالن  ئیمرالــی 

گــەالن. بگاتــە  دەنگــی  نــەدەن 

ــی:  ــیدا گوت ــری قسەکانیش ــێکی ت ــە بەش ل

ڕاســتە کــە لــە 11ی ئەیلولــی 2016وە، 

هیــچ زانیارییــەک لــە بــارەی ئۆجەالنــەوە 

ــاوەی  ــەاڵم م ــتوە، ب ــت نەگەیش ــە دەس ب

ــە قورســترین  19 ســاڵە کــە گۆشــەگیری ب

شــێوە بــە ســەریدا ســەپێنراوە، ئەگــەر 

ســەر  بکەینــە  جەخــت  تەنیــا  ئێمــە 

ــەواوی  ــە ت ــتی ب ــردوو ڕاس ــاڵونیوی ڕاب س

ئاشــکرا نابێــت.

چەنــد  هــەر  گوتیشــی:  کاڵــکان 

گۆشــەگیری  دژی  لــە  چاالکییــەکان 

دران،  ئەنجــام  شــوێنێکدا  هەمــوو  لــە 

چاالکییانــە  ئــەو  ئەورووپــا  لــە  بــەاڵم 

هەڵوێســتێکی گەورەیــان پیشــان دا، ئێمــە 

ــە  ــە ل ــەو چاالکییان ــن، ئ ــەرزی دەنرخێنی ب

ئەمریــکا، ئەفریقــا و ئاســیا بــاو دەبنەوە، 

پێشــەنگدایە  پێگــەی  لــە  ئەورووپــا 

گــوت:  ئەوەشــی  چاالکییانــە  ئــەو  بــۆ 

گەلــی کــورد لــە باشــووری کوردســتان 

شانبەشــانی ئەورووپــا بــۆ چاالکــی لــە 

دژی  لــە  عەفریــن،  داگیرکاریــی  دژی 

پێشــەنگ  ئۆجــەالن  گۆشــەگیرکردنی 

ڕۆژهەاڵتیــش  لــە  گەلەکەمــان  بــوون، 

الیــەن  لــە  فشــارەکان  کاتانــەی  لــەو 

بێتــەوە  کــەم  ناوەندییــەوە  حکومەتــی 

دەدەن. ئەنجــام  چاالکــی 

ژنە گەریالکانی پەکەکە لە کاتی مەشقکردندا



کۆنسەی سەرۆکایەتیی 
کۆما جڤاکێن کوردستان- 

)کەجەکە(،

بەرخۆدانی ئیمرالی و عەفرین پیالنگێڕیی نێودەوڵەتی 
پوچەڵ دەكاتەوە
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داگیــرکاری  گەیانــد،  ڕای  )کەجەکــە(   

حکوومەتــی تــورک بــۆ ســەر عەفریــن 

ــە و  ــی نێودەوڵەتیی ــی پیانگێڕی بەردەوامی

دەکرێتــەوە. پووچەڵــی  بەرخــۆدان 

کۆنســەی ســەرۆکایەتیی کۆمــا جڤاکێــن 

ــی  ــە(، ڕاگەیەنراوێک ــتان- )کەجەک کوردس

و  عەفریــن  بەرخۆدانــی  بۆنــەی  بــە 

لــە  نێودەوڵەتــی  پیانگێڕیــی  ســاڵیادی 

ــورد  ــی ک ــا ئۆجــەالن و گەل دژی عەبدول

ــدی  ــوە، بەتون ــدا هات ــردەوە، تێی ــاو ک ب

و  الیــەن  و  هێــز  ئــەو  پیانگێڕیــی 

كــە  دەكەیــن،  شــەرمەزار  دامەزراوانــە 

15ی  پیانگێڕیــی  لــە  هەبــوو  ڕۆڵیــان 

لــە قێزەونتریــن  شــوبات وەك یەكێــك 

مێــژوودا. لــە  ڕووداوەكان 

لــە بەردەوامیــدا ڕاگەیەنــراوە: جوانتریــن 

پێناســە بــۆ پیانگێڕیــی نێودەوڵەتــی ڕێبــەر 

ــتەمی  ــت: سیس ــی و دەڵێ ــۆ كردوویەت ئاپ

وەك  وابــوو،  پێــی  بیســتەم  ســەدەی 

كۆســپێكی جیــدی لــە بــەردەم لێكدانــەوە 

هەژموونگەراییــی  ســاڵییەكەی  دووســەد 

و  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  ســەر 

كوردســتانەوە  بــارەی  لــە  سیاســەتیان 

ــە هەڕەشــە و  ــە ب ــوو، بۆی ســەرم هەڵداب

مەترســی دادەنــرام بــۆ ســەر ســەرجەم 

كاتەیشــدا  لــەو  پڕۆژەكانیــان،  و  پیــان 

ئەمریــكا دەیویســت پــڕۆژەی خۆرهەاڵتــی 

بــكات،  جێبەجــێ  گــەورە  ناوەڕاســتی 

لــە  سیســتەمەكەیان  ڕێگەیــەوە  لــەو 

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا پیــادە بكــەن، 

لــە بەرانبــەر ئــەوەدا ئــەو گۆڕانــكاری 

پێشــەنگایەتیی  بــە  پێشــكەوتنانەی  و 

پەكەكــە لــە كوردســتاندا بەرهەمهاتبــوون، 

بۆیــە  هــەر  دەبینــی،  كلیلیــان  ڕۆڵــی 

بــە شــێوەیەكی ڕەهــا  بێكاریگەركردنــم 

كاتــە  ئــەو  هەلومەرجــی  پێویســتییەكی 

بــوو، هەتــا بتوانــن پڕۆژەكانیــان جێبەجــێ 

بكــەن، لەبــەر ئــەوە پێیــان وابــوو لــە 

مەترســیدارترین  منــدا  كەســایەتیی 

كــردوە،  تەڵــەوە  بــە  خۆیــان  ڕەقیبــی 

ــان خــۆش  ــۆ ســەركەوتنی خۆی ــان ب ڕێگەی

كــردوە.

ڕاگەیەنــراوی )کەجەکــە( بــەم شــێوەیە 

پیانگێــڕان  دراوە:  پــێ  بەردەوامیــی 

هاوشــێوەی  و  تــر  جارێكــی  ویســتیان 

ڕەچاوكردنــی  بــێ  بیســتەم  ســەدەی 

گەالنــی  ڕاســتیی  و  ویســت  ئیــرادە، 

و  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  ناوچەكــە 

جیهــان ڕێــك بخەنــەوە، لــەو پێنــاوەدا 

دەســتگیركردنی  ڕێگــەی  لــە  ویســتیان 

لــە  گــەورە  ئاپــۆوە، گورزێكــی  ڕێبــەر 

ــتان و  ــی كوردس ــی گەل ــانی ئازادی تێكۆش

گەالنــی ناوچەكــە بــدەن و بێكاریگەرییــان 

ڕابــردوو  نــۆزدە ســاڵی  بــەاڵم  بكــەن، 

ســەلماندی كــە نەیانتوانیــوە و نایشــتوانن 

بگەنــە ئامانجەكانیــان، چونكــە نــە ڕێبــەر 

لــە ڕێگــەی زیندانیكردنــەوە بــێ  ئاپــۆ 

كاریگــەر بــوو، نــە تێكۆشــانی ئازادیــی 

ڕێبەرایەتیــی  بــە  كوردســتان  گەلــی 

ــی  ــە داخوازی ــوو، ن ــاو چ ــە ن ــە ل پەكەك

بــۆ  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  گەالنــی 

مــاف و ئازادییەكانیــان كــپ بوونــەوە، 

زیندانــی  ئاپــۆ  ڕێبــەر  بەپێچەوانــەوە 

ــگای  ــەی بەرخــۆدان و جێ ــردە قوتابخان ك

خۆتاودانــەوە، هــەر وەك ڕێبــەر ئاپــۆ 

ئــەو  بــۆ  "بەندینخانــە  دەڵێــت:  خــۆی 

و  گــەورەن  دۆزی  خاوەنــی  كەســانەی 

شــوێنێكە  نەپلیشــاونەتەوە  ژێریــدا  لــە 

تێكۆشــان و پەیبــردن بــە حەقیقــەت تێیــدا 

دەبێــت.  ســەركەوتوو  و  بەهێــزە  زۆر 

ــەواوی  ــن بەت ــۆ م ــش ب ــی ئیمرالیی زیندان

بــوو بــە مەیدانــی شــەڕی حەقیقــەت.

پیالنگێڕان ویستیان 
جارێكی تر و هاوشێوەی 

سەدەی بیستەم بێ 
ڕەچاوكردنی ئیرادە، ویست 
و ڕاستیی گەالنی ناوچەكە 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و 
جیهان ڕێك بخەنەوە

“
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گەیانــد:  ڕای  هەروەهــا  )کەجەکــە( 

لــە  ئاپــۆ  بەرخۆدانــی  و  تێكۆشــان 

گەریــا  تێکۆشــانی  ئیمرالــی،  زیندانــی 

ــی  ــكۆیەی گەل ــە ش ــە ب ــەو بەرخۆدان و ئ

ســەرجەم  لــە  دۆســتانی  و  كوردســتان 

دا  ئەنجامیــان  جیهانــدا  و  كوردســتان 

لــەوە  ئاســتێكی گــەورە ڕێگــەی  هەتــا 

نێودەوڵەتــی  پیانگێڕیــی  كــە  گــرت، 

بــەاڵم  خــۆی،  ئامانجەكانــی  بگاتــە 

دەبێــت ئــەو ڕاســتییە بزانیــن، هێشــتا 

بەتــەواوی  نێودەوڵەتــی  پیانگێڕیــی 

ئــەو  چونكــە  نەبوەتــەوە،  پوچــەڵ 

سیســتەمەی لــە ســەدەی بیســتەمدا لــە 

ســەر بنەمــای بەگژیەكدادانــی گــەالن و 

پارچەكردنیــان  و  جیــاوازەكان  پێكهاتــە 

و بــێ ئیرادەكردنیــان دروســت كــراوە، 

خــۆی  ناخوازێــت  و  بااڵدەســتە  هێشــتا 

بگۆڕێــت و ڕێگرییشــە لــەوەی، گــەالن 

دیــاری  خۆیــان  چارەنووســی  خۆیــان 

بكــەن، پێكــەوە بــە ئاشــتی و ئــازادی 

بژیــن، هــەر بۆیــە هەتــا ئێســتا ڕێبــەر 

ئاپــۆ و پڕۆژەكانــی بــە هەڕەشــەی گــەورە 

دەبینــن بــۆ ســەر بەرژەوەندییەكانیــان، 

لــەو ڕوانگەوەیــە هەتــا ئێســتا سیســتەمی 

جیهانــی  سیســتەمێكی  وەك  ئیمرالــی 

دەر  بــە  و  دەدرێــت  پــێ  بەردەوامــی 

لــە هەمــوو یاســا و ڕێســایەك بەڕێــوە 

دەبرێــت، هەتــا بچووكتریــن بنەماكانــی 

ڕێبــەر  بەرانبــەر  لــە  ئــازادی  و  مــاف 

ــەی  ــا نزیك ــەن، ئەوەت ــڕەو ناك ــۆدا پەی ئاپ

حــەوت ســاڵە ڕێگــە نادرێــت، پارێزەرانــی 

ڕێبــەر ئاپــۆ ســەردانی بكــەن، مــاوەی 

نــەدراوە،  ڕێگــە  ســاڵونیوێكە  نزیكــەی 

دیمەنێکی دورگەی ئیمراڵی
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ــەاڵم  ــكات، ب ــەردانی ب ــێك س ــچ كەس هی

ــا  ــی ئەورووپ ــی مرۆڤ ــی ماف دامەزراوەكان

و )CPT(، كــە خــۆی بــە پارێــزەری مافــی 

ڕێبــەر  ئاســتی  لــە  دەزانێــت  گیــراوان 

ئاپــۆدا نابینــان و نابیســتان و بچووكتریــن 

نــادەن”. نیشــان  هەڵوێســت 

لەوانەیــش  کــراوە:  بەوەیــش  ئامــاژەی 

زیاتــر، لــە واڵتــی وەك ئەڵمانیــا ڕێگــە 

ــۆ  ــەر ئاپ ــەی ڕێب ــەوەی وێن ــە بەرزكردن ل

دەگیرێــت، لــە بۆنــە و چاالكییەكانــدا، 

بەرزكردنــەوەی  توركیایــش  هەروەهــا 

وێنــەی ڕێبــەر ئاپــۆ لــە الیەنــی گــەالن و 

ــە  ــووریاوە دەكات ــووری س ــەڕڤانانی باك ش

و  )یەپەگــە(  ناســاندنی  بــۆ  بیانــوو 

ــاوكات وەك  ــە، ه ــەژە( وەك پەكەك )یەپ

هــەر  دەكات،  پێناســەیان  تیرۆریســت 

ــاندانی  ــۆ نیش ــوو ب ــە بیان ــش دەكات ئەوەی

بــۆ  هەڕەشــە  وەك  دەســكەوتانە  ئــەو 

هەمــان  و  واڵتەكــەی  ئاساییشــی  ســەر 

ئەنجامدانــی  بــۆ  هــۆكار  دەیكاتــە  كات 

و  عەفریــن  ســەر  بــۆ  هێرشــەكانی 

ــش  ــتەمی جیهانی ــووریا، سیس ــووری س باك

بەرانبــەر  لــە  بێدەنگــە  ئێســتا  هەتــا 

ــش  ــەدا، ئەمەی ــرش و داگیركاریی ــەو هێ ئ

سیســتەمی  كــە  تــرە  نیشــانەیەكی 

ســەدەی  )دەوڵەت-نەتەوەگەرایــی( 

بیســتەم ســوورە لــە ســەر بەردەوامیــدان 

بــە سیاســەتی پیانگێــڕی و نكۆڵیكــردن 

ئیــرادەی  كــە  پڕۆژەیــەك  هــەر  لــە 

ئازادانــەی  ژیانــی  پێكــەوە  و  گــەالن 

گــەالن بــە بنەمــا بگرێــت، چونكــە هــەر 

ویژدانیــان  كەمێــك  الیەنێــك  و  كــەس 

كــە  دەبینــن،  ڕاســتییە  ئــەو  هەبێــت 

دوورن  و  نییــن  ڕاســت  بیانوانــە  ئــەو 

دیموكراتــی  ئــازادی،  پێوەرەکانــی  لــە 

دەكرێــت  لێــرەوە  مرۆڤــەوە،  مافــی  و 

بەڕێــوە  ئیمرالــی  لــە  سیاســەتەی  ئــەو 

دەبرێــت و ئــەو هێرشــانەی حكومەتــی 

ــەر  ــە س ــی، دەیكەن ــەردۆگان و باخچەل ئ

گەالنــی  دەســكەوتەكانی  و  عەفریــن 

باكــووری ســووریا وەك قۆناغێكــی نوێــی 

پیانگێڕیــی نێودەوڵەتــی بــە نــاو بكەیــن، 

ــن  ــۆ ڕێگەگرت ــن ب ــەو هێرشــانە هەوڵدان ئ

فیدراســیۆنی  پــڕۆژەی  لــە ســەركەوتنی 

و  ســووریا  باكــووری  دیموكراتیــی 

بــە  بەردەوامیــدان  لەســەر  پێداگیریــن 

و  گــەالن  پارچەپارچەكردنــی  سیاســەتی 

خوڵقاندنــی دوژمنایەتــی لــە نێــوان گــەالن 

كۆمەڵــگادا. جیاوازەكانــی  پێكهاتــە  و 

)کەجەکــە( ڕایشــی گەیانــد: ئێمــە لــەو 

ــی،  ــی ئیمرال ــن چــۆن بەرخۆدان باوەڕەدای

گەلەكەمــان  ئازادیخوازانــەی  تێكۆشــانی 

گــرت،  لــەوە  ڕێگــەی  دۆســتانمان  و 

 1999 ســاڵی  شــوباتی  15ی  پیانگێڕیــی 

بگاتــە ئامانجەكانــی، ئــەو بەرخۆدانەیشــی 

كــە ئێســتا لــە ئیمرالــی بەڕێــوە دەچێــت 

و  گەلەكەمــان  خاوەنداریكردنــی  و 

دۆســتانمان لــە كوردســتان و جیهانــدا لــە 

ڕێبــەر ئاپــۆ، هەروەهــا خۆڕاگریــی هێــزە 

لــە  ســووریا  باكــووری  شۆڕشــگێڕەكانی 

ــی  ــەر داگیركاری ــە بەرانب ــەنگەرەكاندا ل س

و  چەتەكانیــدا  و  ئــەردۆگان  ســوپاكەی 

یەكڕیزیــی گەالنــی باكــووری ســووریا لــە 

دەتوانێــت  هێرشــانەدا،  ئــەو  بەرانبــەر 

و  بــكات  پارچــە  ئیمرالــی  سیســتەمی 

ــە  ــرکاری عەفرینیــش تێكبشــكێنێت، ب داگی

واتایەكــی تــر ئــەم قۆناغــەی پیانگێڕیــش 

بەرانبــەردا  لــە  بكاتــەوە،  پوچــەڵ 

خۆبەڕێوبــەری  پــڕۆژەی  دەتوانێــت 

دیموكراتــی  فیدراســیۆنی  و  كۆمەڵــگا 

كەنــاری  بگەیەنێتــە  ســووریا  باكــووری 

مۆدێــل  و  نموونــە  بیكاتــە  و  ئــارام 

خۆرهەاڵتــی  و  ســووریا  ســەرجەم  بــۆ 

دەرگا  ڕێگەیەیشــەوە  لــەو  ناوەڕاســت، 

دیموكراتــی  سیســتەمێكی  بــەڕووی 

ئەمەیــش  دەكرێتــەوە،  ناوچەكــەدا  لــە 

ئــەو ئەركــە دەخاتــە ئەســتۆی هەمــوو 

ــە  ــان و پێكهات ــەالن، ژن ــتانی و گ كوردس

جیهــان  و  ناوچەكــە  ئازادیخوازەكانــی 

كــە هەمــوو تواناكانمــان بخەینــە گــەڕ 

ــی و  ــی ئیمرال ــتنی بەرخۆدان ــۆ سەرخس ب

عەفریــن.

لــە درێــژەدا هاتــوە: بەدڵنیایییــەوە چــۆن 

بــوە  كۆبانــێ  بەرخۆدانــی  ســەركەوتنی 

ســەرەتای كۆتاییــی دەســەاڵتی داعــش، 

دەتوانێــت  عەفرینیــش  بەرخۆدانــی 

دەســەاڵتی  كۆتاییــی  ســەرەتای  ببێتــە 

باخچەلــی  و  ئەردۆغــان  ســتەمكارانەی 

ئیمرالــی،  سیســتەمی  پارچەكردنــی  و 

ڕێــزی  و  ســاو  بۆنەیــەوە  بــەم  هــەر 

ــی  ــەرجەم گەالن ــۆ س ــن ب ــان دەنێری خۆم

باكــووری  و  عەفریــن  بەرخــۆدەری 

ئــاوی  و  ســووریا، جێنەهێشــتنی خــاک 

خۆیــان و پابەندبوونیــان پێــوەی نیشــانەی 

ــاف  ــە م ــتبوونیانە ب ــنابوون و پەیوەس ئاش

ــە  ــاوكات ل ــەوە، ه ــی خۆیان و ئازادییەكان

كەســایەتیی شــەهید ئاڤێســتا خابــووردا 

دادەنەوێنیــن  ســتاییش  و  ڕێــز  ســەری 

بەرخۆدانــی  شــەهیدانی  ســەرجەم  بــۆ 

عەفریــن و ڕێــگای ئــازادی، بێگومانیــن 

ئــەو گەالنــەی ڕۆڵــەی وێنــەی ئاڤێســتا 

عەزیــز  میــركان،  ئاریــن  خابــوور، 

عەرەبیــان، هەبێــت هەرگیــز بندەســتی 

ــان ناشــكێت و  ــەن و ئیرادەی پەســەند ناك

هــەر ســەر دەكــەون.



کۆنگرەیى نەتەوەیى 
)KNK( کوردستان

تورکیا به  هێرشکردنه  سه ر عه فرین شه ڕ له  دژی 
هه موو کوردان ده کات 
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کوردســتان- نه ته وه یــى  کۆنگــره ى 

ــتا  ــت: ئێس ــدا ده ڵێ ــه  بانگه وازێک ــه،  ل که نه ک

ده وڵه تــی تــورک بــه  نیــازه  ئــه و جاشــانه  

بنێرێتــه  به ره کانــی شــه ڕی عه فریــن، ئــه و 

که ســانه  لــه  خیانه تێکــی تــره وه  بگلێنێــت، 

ئــه م کاره یــش بــۆ ده وڵــه ت لــه  دوو الوه  

کوردانــه . له ناوبردنــی 

کوردســتان،  نه ته وه ییــى  کۆنگــره ى  ئه مــڕۆ 

کورده کانــى  چه کــداره   بــۆ  بانگه وازێکــى 

نــاو ســوپاى تــورک بــاو کــرده وه ،  بــه  جــاش 

ده کات  لــێ  داوایــان  )که نه کــه (  ناســراون، 

نه کــه ن. عه فریــن  شــه ڕى  به شــداریى 

بــه   کــورد  گه یانــدوه :  ڕای  )که نه کــه ( 

ده ســتی کــورد بــه  کوشــت بــده ن، ئه مــه  ئــه و 

سیاســه ته  چه په ڵــه  کۆنه یــه،  کــه  بــه رده وام 

په یڕه ویــان  کوردســتان  داگیرکه رانــی 

کــردوه ، لــه  ناویشــیاندا ده وڵه تــی تورکیــا 

ــه   ــژه ی ب ــه وه  درێ ــای خۆی ــوو توان ــه  هه م ب

ئاکه پــه ی  حکومه تــی  داوه .  کاره   ئــه م 

ئــه ردۆگان  ئه رگه نه کــۆن،  هاوپه یمانــی 

و باخچه لــی بــه  نیــازن جاشــه  کــورده کان 

بــۆ شــه ڕی عه فریــن. بنێــرن 

که ســانه   ئــه و  تورکیــا  گه یانــدوه :  ڕای 

بــه   خــۆی  چه په ڵه کانــی  پیانــه   بــۆ 

ئــه و  کــه   جۆرێــک  بــه   دەهێنــێ،  کار 

ــوون  ــتان ب ــووری کوردس ــه  باک ــه  ل چه کداران

ده وڵــه ت،  تاوانه کانــی  هاوبه شــی  بــه  

بــوه   خیانــه ت  هه میشــه   ئه وانــه   ڕۆڵــی 

ته نیــا  خۆیــان،  گه له کــه ی  بــه   به رانبــه ر 

خۆیــان،  شه خســیی  به رژه وه ندیــی  بــۆ 

خیانه تکارییه یــان  و  نه گریــس  ئه رکــه   ئــه م 

خســتوەته  ئه ســتۆی خۆیــان، لــه  پرۆســه ی 

کوردســتاندا،  باکــووری  ئازادیــی  خه باتــی 

ــوپای  ــانی س ــه  شانبه ش ــانه  هه میش ــه م که س ئ

کردوەتــه   چه که کانیــان  ڕووی  تورکیــا، 

خۆیــان. گه لــی 

ئێســتایش  گوتــوه :  ئه وەیشــى  که نه کــه  

ده وڵه تــی تورکیــا بــه  نیــازه  ئــه و جاشــانه  

ــه و  ــن و ئ ــه ڕی عه فری ــی ش ــه  به ره کان بنێرێت

بگلێنــێ،  تــره وه   خیانه تێکــی  لــه   که ســانه  

ئــه م کاره یــش بــۆ ده وڵــه ت لــه  دوو الوه  لــه  

ڕقوکینــه ی  ئه مه یــش  کوردانــه ،  ناوبردنــی 

قوڵــی تورکیــا به رانبــه ر کــوردان ده رده خــات، 

ــه  گاو  ــه م نییه ت ــه  ئ ــه و چه کداران ــته  ئ پێویس

ــان  ــاش بزانــن، خۆی ــه ت ب و نه یارانــه ی ده وڵ

کوشــتوبڕی  ئامێــری  لــه   به شــێک  نه که نــه  

مرۆڤایه تییــه . دژه   ده وڵه تــه   ئــه و 

ئــه و  کوردســتان  نه ته وه ییــی  کۆنگــره ی 

ــه   ــه  نه چن ــه وه  ک ــیار ده کات ــه  هۆش چه کداران

دارده ســتی  نه بنــه   چیــدی  و  عه فریــن  

خه ڵکــی  خوێنــی  و  تورکیــا  ده وڵه تــی 

خۆیــان نه ڕێــژن، ئه گــه ر که ســانێ له وانــه  

ــه ر و  ــه  ب ــه  بگرن ــگا چه وت ــه و ڕێ ــه وێ ئ بیان

ببنــه  هــۆکاری کوشــتنی خه ڵکــی خۆیــان، 

ئــه وا تاوانێکــی یه کجــار گــه وره  به رامبــه ر 

گه له که یــان ده کــه ن و دوا جــار ده که ونــه  

بــه ر نه فــره ت و ســزای گــه ل.

که نه کــه  ئه وه یشــى گوتــوه : پێویســته  ئــه و 

ــه   ــا ب ــی بزانرێــت کــه  تورکی ڕاســتییه  به ڕوون

هێرشــکردنه  ســه ر عه فریــن شــه ڕ لــه  دژی 

ــاڕه وا  ــوردان ده کات، هێرشــێکی ن ــوو ک هه م

ــه کان،  ــا مرۆڤایه تیی ــوو به ه ــه  هه م و دوور ل

ئــه م  به رانبــه ر  پێویســته   بۆیــه   هــه ر 

کــوردان هه ڵوێســتێکی  ناڕه وایییــه  هه مــوو 

به هێزیــان هه بێــت. و  ئاشــکرا  و  ڕوون 

هاتــوه :  )که نه کــه( دا  بانگه وازه کــه ى  لــه  

نیشــتیمانپه روه رییه ،  ســیمای  عه فریــن 

هه مــوو  عه فریــن  ســه نگه ره کانی 

ــدا  ــه  شــه ڕی عه فرین ــزن، ل کوردســتان ده پارێ

ــتەقینه ی  ــاری ڕاس ــتیمانپه روه ریی ڕووخس نیش

ده دات. پیشــان  خــۆی 

کوردانــه ی  ئــه و  کــردوه :  داوای  که نه کــه  

لــه  شــه ڕی عه فرینــدا پشــتگیریی ده وڵه تــی 

تورکیــا ده کــه ن، ئــه و کوردانــه ی لــه  نــاو 

پارته کانــی ڕژێمــدان، پێویســته  بــه  زووتریــن 

لــه  نــاو  بگه ڕێنــه وه  جێــگاى خۆیــان  کات 

گه لــی خۆیانــدا بگــرن.

لــه   بانگــه وازی  تــر  جارێکــی  )کەنەکــە( 

بــێ هه ڵوێســت  کــوردان ده کات،   هه مــوو 

بۆیــان  شــێوازێکی  هــه ر  بــه   نه مێنــن، 

ده کرێــت دژی هێــرش و داگیرکاریــی تورکیــا 

لــه   گه لــی خۆیــان  پشــتگیریی  و  بوه ســتن 

بکــه ن. عه فریــن 

دیمەنێکی کۆنگرەی نەتەوەیی


