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تورکیا بەپیالنگێڕیی نێونەتەوەیى هەوڵی داگیرکاریی
دەدات لە سنووری عەفرین

بەرخۆدانــى ســەرۆک ئاپــۆ نــۆزدە ســاڵی لــە
ئیمراڵــی تێپەڕانــد ،گەلــى کــورد بیســتەمین
ســاڵە لــە کوردســتان و دەرەوەى واڵت
بەرخۆدانییەکــى گــەورەى دەســتی پــێ
کــردوە ،گەریــا ســااڵنێکە لــە بەرخــۆدان
بەردەوامــە و قارەمانێتیــی گــەورەی پیشــان
داوە ،هاوڕێیانــى زینــدان لــە ســەر بنەمــاى
بەرخــۆدان ســااڵنێکە ڕووبــەڕووی دەوڵەتــى
فاشــیزمى تورکیــان ،لــە بیســتەمین یــادی
پیالنگێڕیــی نێودەوڵەتــی بــۆ ســەر ئؤجەالن،
لــە ســەر ڕێــڕەوى ئۆجــەالن هەمــوو گەلــى
کــورد و دۆســتى گەلــى کــورد ،جڤاتــى
دیموکراتــى ،گەریــا ،پەکەکــە ،گەلــى
ئێمــەى واڵتپارێــز ،هەموویــان لــە زینــدان
و لــە دەرەوەى زینــدان ،لــە نــاو واڵت و
دەرەوەى واڵت ،بەرخۆدانییەکــى گــەورە و
گیانفیدایییەکــی مەزنیــان پیشــان داوە.
ســەردەمێک کۆمەڵگــەى نێودەوڵەتــى
لــەو پیالنگێڕییــەدا ســەر کــەوت ،بــەاڵم
نەیتوانــى ڕۆژى ئێمــە تاریــک بــکات .ئێمــە
هۆشــیارین ،گیانفیدایییەکــی گەورەمــان
دا ،یــادی شــەهیدانى ئــازادی بــەرز
ڕادەگــرم ،هەمــوو بەرخۆدانــى گەلــى ئێمــە
پیــرۆز دەکــەم ،ئێمــە بــەردەوام دەبیــن.
پیالنگێڕیــی نێونەتەوەیــى بەردەوامــە و
کۆتایــى نەهاتــوە ،کاتێــک پیالنگێڕیــی
نێونەتەوەیــى ســەر کــەوت ،بەرخۆدانیــی
ئۆجــەالن بــەردەوام بــوو ،گەلــى ئێمــە
باشــتر خــۆی ڕێکخســت ،ئامانجــى ئــەو
پیالنگێڕییــە بێدەنگکردنــى ســەرۆک
ئاپــۆ و کۆتاییهێنــان بــە (پەکەکــە) و
تەســلیمکردنى ئیــرادەی گەلــى کــورد بــوو،
بــەاڵم نەگەییشــتە ئامانــج .بەتایبــەت لــەم
ســااڵنەى دواییــدا (پەکەکــە) توانــی گەلــى

کــوردی لــەو چەوســانەوە و کوشــتنە ڕزگار
بــکات ،ئەمــە بــە ئاشــکرا دیــارە ،لەڕاســتیدا
بەرخۆدانــى ســەرۆک ئاپــۆ و گەلــى کــورد
و گەریــا بەرانبــەر بــەم پیالنگێڕییــە بــە
ئاشــکرا دیــارە ،بــەاڵم دەوڵەتــى تورکیــاى
فاشیســت و داگیرکــەر دەســتبەردارى
ئــەو ئامانجــەى خــۆى نەبــوو ،بارودۆخــى
ئێســتای وا دەخوازێــت ،ئــەم پیالنگێڕییــە
ســەر بکەوێــت ،لــە ســەر ئــەو بنەمایــە
دەخــوازن هێــزە نێونەتەوەیییــەکان لــە نــاو
ئــەو پیالنگێڕییــەدا ڕۆڵیــان هەبێــت ،داوا
دەکــەن بــە هاوکاریــى هێــزى نێونەتەوەیى،
پیالنــى لەناوبــردن جێبەجــێ بکــەن ،هــەر
لــە ســەر ئــەو بنەمایــە لــە باکــوورى
کوردســتان سیاســەتى کوشــتن بەڕێــوە
دەبــەن ،بــە گشــتی لــە ســەر گەلــى کــورد
پالنــی لەناوبــردن هەیــە ،کوشــتن و گرتــن
هەیــە ،سیاســەتى لەناوبردنــى ئابــوورى
هەیــە ،لــە زینــدان ئەشــکەنجەیەکى
زۆر و زوڵمێکــى زۆر ،فاشــیزمێکى زۆر
هەیــە .تورکیــا لــە دەرەوەى باکــوورى
کوردســتانیش ،دەیەوێــت ئــەو پیالنــە
جێبەجــێ بــکات ،ئەمــڕۆ داگیرکارییەکــی
ســەخت لــە ســەر عەفریــن هەیــە ،بــە
هەمــان ئــەو سیاســەتەی لــە باکــوورى
کوردســتان بەڕێــوە دەچێــت ،دەیانەوێــت
لەناوبردنــی گەلــى کــورد بــەردەوام بێــت،
ئــەم سیاســەتە تەنهــا لە باکوورى کوردســتان
ســنووردار نییــە و هــەر چوارپارچــەى
کوردســتان دەگرێتــەوە ،دەیانەوێــت پیالنــى
لەناوبــردن لــە ســەر هــەر چوارپارچــەى
کوردســتان جێبەجــێ بکــەن ،نــەک ئــەوە
بگــرە لــە هەمــوو جیهانــدا دەســتکەوتى
گەلــى کــورد لەنــاو بــەرن و گەلــى کــورد

“

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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“

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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بــێ هێــز و بــێ ئیــرادە بکــەن ،لــە ســەر
ئــەو بنەمایــە دەوڵەتــى تورکیــای داگیرکــەر
داوا دەکات بــە هاوکاریــى دەرەوە ئــەم
پیالنــە جێبەجــێ بــکات .ئەمــڕۆ شــەش
ســاڵ دەبێــت لــە خۆرئــاوای کوردســتان لــە
ڕێگــەی گروپەکانــی داعــش و ئەلنوســرە
هێــرش دەکات ،شــەش ســاڵ دەبێــت ئــەو
هێــزى چەتانــە هێــرش دەکەنــە ســەر
خۆرئــاوا ،بەرخــۆدان و تێکۆشــانى گەلــى
کــورد و هێــزى پاراســتنى (یەپەگــە) و
(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،
ئێســتا داگیــرکارى لــە ســەر عەفریــن
بەڕێــوە دەبــەن ،ئەوەیــش بەردەوامیــى
ئــەو پرۆســەیەیە کــە بــۆ لەناوبردنــی گەلــی
کــورد لــە باکــوورى کوردســتان بەڕێــوەی
دەبــات ،ئــەو پرۆســەیەی باکــوورى
کوردســتان ئەمــڕۆ لــە عەفرینــدا درێــژەی
هەیــە ،تەنانــەت لــە هەمــوو باکــوورى
ســووریا و خۆرئــاوادا بــەردەوام دەبێــت.
بێگومــان دەســتکەوت لــە باکــوورى
ســووریا و خۆرئــاوا بــە دەســت هاتــوە،
دەیانەوێــت مــاف و ئازادیــى کــورد لــە بــار
بــەرن ،ئەوەیــش بەردەوامیــى پیالنگێڕیــی
نێونەتەوەیییــە ،دەمانەوێــت بــەر بــەو
پیالنگێڕییــە نێونەتەوەیییــە بگریــن.
ڕێکخســتنى ڕێبــەر ئاپــۆ ،ڕێکخســتنى
(پەکەکــە) و گەلــى کــورد بــوو ،ئێســتا ئــەو

هێرشــەى لــە ســەر عەفریــن و باکــوورى
ســووریا و باکــوورى کوردســتاندا و باشــوور
بەڕێــوە دەچێــت ،هەمــان ئامانجــى
هەیــە ،بــێ ئیرادەکــردن و لەناوبردنــى
گەلــى کــوردە ،دەتوانــم بڵێــم پیالنگێڕیــی
نێونەتەوەیــى دەوڵەتــى تورکیا بە هاوکاریى
نهێنیــی هێــزی نێودەوڵەتــى دەیەوێــت لــە
ســەر ئــەو داگیــرکارى و شــەڕە بــەردەوام
بێــت ،داگیــرکارى لــە عەفریــن و خۆرئاوا و
لــە ســەر بنەمــاى بەردەوامیــى پیالنگێڕیــی
نێونەتەوەییــەوە ،گرێدانــى ئەوەیــە کــە
لــە ئیمڕاڵــی گۆشــەگیرییەکی زۆر هەیــە،
 19ســاڵ دەبێــت ئــەو گۆشــەگیرییە لــە
ســەر ئیمڕاڵــی و ڕێبــەر ئاپــۆ هەیــە ،ئــەو
گۆشــەگیرییە بەردەوامیــى پیالنگێڕیــی
نێونەتەوەیییــە ،ئێســتا دەکەوینــە ســاڵى
بیســتەمین ،دەیانەوێــت کاریگەریــى
ســەرۆک ئاپــۆ نەهێڵــن ،ئەمەیــش مانــاى
پیالنگێڕیــی نێــو نەتەوەیییــە .کاریگەریــى
ســەرۆک ئاپــۆ بەباشــى دەزانــن لــە ســەر
گــەالن و گەلــى کــورد چەنــد گەورەیــە،
بۆچــوون و پــڕۆژەی ســەرۆک ئاپــۆ پێــش
دەکەوێــت و کاریگەرییەکــى گــەورەی لــە
ســەر گــەالن و هێــزى دیموکراتیــک و
شۆڕشــگێڕ دروســت کــردوە و پاشــەڕۆژ و
ئاســۆى ئــەوان و تێکۆشــان و بەرخۆدانــى
ئــەوان بــەرەو پێشــەوە دەبــات ،بــە گشــتى
لــە ڕۆژهەاڵتــى ناوەڕاســتدا لــە ســەر
گــەالن کاریگەریــى دەبێــت ،لەبــەر ئــەوە
دەیانەوێــت ئــەو دەنگــە بێدەنــگ بکــەن
و ئــەو کاریگەرییــە نەهێڵــن ،کاریگەریــى
کەســایەتیى ســەرۆک ئاپــۆ و تێکۆشــان و
بەرخۆدانــى گــەل نەهێڵــن ،دەیانەوێــت
گەلــى کــورد و گەلــى ســووریا و گەلــى

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

ژنەگەریالیەکی پەکەکە لەسەنگەرەکانی بەرگریکردن لە داگیرکاری تورکیا

تورکیــا بــێ ئیــرادە بکــەن و بیانخەنــە ژێــر
دەســتى خۆیــان .پیالنگێڕیــی نێونەتەوەیــى
بــە ڕەنگێکــى تەجریــد و ئامانجــی
لەناوبــردن بــەردەوام دەبێــت ،داگیرکاریــى
تورکیــا کاریگەریــى خراپــى دەبێــت لە ســەر
تــەواوى گەلــى کــورد و گەالنــی ناوچەکــە،
گەالنــى ناوچەکــە هۆشــیارن و دەزانــن
ئــەو پیالنــە چییــە و ئامانجــى چییــە ،بــاش
دەزانــن ئــەو پیالنــە پیالنــی لەناوبردنــە،
پیالنێکــە لــە دژى مافــى مــرۆڤ بەڕێــوە
دەچێــت ،بەگشــتى دەیەوێــت دەســتکەوتى
گەلــى کــورد لــە نــاو بەرێــت ،لــە بەرانبــەر
ئــەو پیالنــەدا بەرخۆدانییەکــى زۆر گــەورە
هەیــە ،ئەمــڕۆ گەلــى ئێمــە بەتایبــەت لــە
باکــوورى ســووریا و باکــوور و باشــوور،
ڕۆژهــەاڵت و دەرەوەى واڵت و ئەوروپــا
بەرخۆدانــى و تێکۆشــانى گــەورە پیشــان
دەدات ،ســااڵنێکە ئــەو بەرخۆدانــەى
هیــچ نەوەســتاوە ،ڕۆژبــەڕۆژ گــەورە
و بەرفــراوان دەبێــت ،واڵتپارێــزان لــە

کوردســتان و ئەورووپــا دەچنــە ڕیــزى ئــەو
بەرخۆدانــەوە ،بەرخــۆدان لــەو ناوەنــدەدا
زیاتــر بەرفراوانتــر دەبێــت ،ئەمــە
نزیکایەتییەکــى زۆر پیــرۆزە و گرینگــە،
کاتێــک ئەمــە دەبینیــن مــرۆڤ تــێ
دەگات ،گەلــى ئێمــە چــل ســاڵ زیاتــرە،
لــە تێکۆشــانێکى زۆر گەورەدایــە ،گەلــى
ئێمــە هۆشــیارییەکی زۆرى پێــش خســت،
هۆشــیاریی ئــازادى و ئیــرادەى ئــازادى،
لــەم بارەیــەوە گەلــى ئێمــە گەلێکــە خــۆى
بەباشــى ڕێــک خســتوە و ئیــرادەى هەیــە،
لــە بەرانبــەر هــەر پیالنێکــی داگیرکاریــى
دەوڵەتــی تورکیــاى فاشیســت ،لــە هەمــوو
جیهانــدا ،لــە کوردســتان و دەرەوەى
کوردســتاندا بەرخۆدانییەکــى گــەورە پیشــان
دەدات ،ئــەو پیالنانــە پوچــەڵ دەکاتــەوە.
ئەمــڕۆ لــە بەردەوامیــى پیالنگێڕیــی
نێونەتەوەیــى لــە ســەر عەفریــن.
داگیرکارییەکــى زۆر دژوار هەیــە کــە
دەوڵەتــى تورکیــا هەوڵــی ئــەو داگیرکارییــە

دەدات ،ڕووســیا و ســووریا و ئەمەریــکا و
هێــزى تــر لــە دەوروبــەرى ئــەو پیالنــەدان
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
هێــزى پاراســتنى گەلــە ،ئــەو بەرخۆدانــە
پیالنەکانــى داگیرکــەر تێکدەشــکێنێت،
ئێســتا ئــەو بەرخۆدانــە لــە عەفریــن لــە
بەرانبــەر داگیرکاریــى دەوڵەتــى تورکیــا
دەبینرێــت ،گەلــى ئێمــە هەموویــان
ئامــادەن بــۆ بەرخۆدانــی لــە عەفریــن ،ئــەم
بەرخۆدانییــە پیــرۆزە ،لــە باکوورى ســووریا
و ســووریا بەرخۆدانــى گــەل هەیــە ،گەلــى
ئێمــە لــە ئەورووپــا و باکــوور و باشــوورى
کوردســتان دژی داگیرکاریــی دەوڵەتــی
تورکیایــە .لەبــەر ئــەوەی زیاتــر لــە ســێ
هەفتەیــە پەالمارێکــی تونــد بــۆ ســەر
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گەلــى عەفریــن و باکــوورى ســووریا هەیــە،
دەوڵەتــى تورکیــا لــەو ناوچانــە ئەنجامێکــى
بــە دەســت نەهێنــاوە ،واتــا  21ڕۆژ
دەبێــت شــەڕێکى ســەخت هەیــە ،لــە ســەر
ســنووردا تووشــى شکســتێکى گــەورە بــوە،
ناتوانێــت بــەردەوام بێــت ،لــە بەرانبــەر
ئــەوەدا بەرخۆدانــى گــەل دەرکەوتــوە لــە
کوردســتان و لــە دەرەوەى کوردســتان و
تێکۆشــانێکى گــەورە هەیــە ،دەوڵەتــى
تورکیــا لــە بارودۆخێکــى ســەختدایە.
پیالنگێڕیــی نێونەتەوەیــی لــەم ڕۆژەدا
دەســتی پــێ کــرد ،ئێســتا لــە ســەر
گەلــى خۆرئــاوا و باکــوورى ســووریا و
هەمــوو ســووریا بەگشــتى هەیــە ،لــە نــاو
پیالنگێڕیــی نێونەتەوەییــدا گەلــى کــورد 19
ســاڵ دەبێــت لــە تێکۆشــانێکى زۆر گەورەدا
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بەردەوامدایــە ،جوواڵنــەوەى ئــازادى لــە
بەرانبــەر پیالنگێڕیــی نێونەتەوەیی تێکۆشــان
دەکات و گەورەتــر بــوە ،لــە ســنوورى
کوردســتاندا جوواڵنــەوەى ئــازادى بــوو بــە
جوواڵنەوەیەکــى ناوچەیــى ،جوواڵنــەوەى
گەلــى ڕۆژهەاڵتــى ناوەڕاســت ،ئەمــڕۆ
جوواڵنــەوەى ئــازادی لــە ڕۆژهەاڵتــى
ناوەڕاســتدا پێشــەنگى لــە دیموکراســى و
ئــازادى دادپــەروەرى بەرقــەرار دەکات،
مۆدێلــى دیموکراتیــى جڤاکــى پێــش
دەخــات ،لــە خۆرئــاوای کوردســتاندا
ئەمــە دەرکــەوت ،ئێســتا لــە خۆرئــاوادا
سیســتمێکى دیموکراتــی لــە ســەر بنەمــاى
پــڕۆژەى دیموکراتیــى نەتەوەیــى دروســت
بــوە ،ئــەم پڕۆژەیــە پــڕۆژەى ڕێبــەر ئاپۆیە،
پــڕۆژەى ڕێبــەر ئاپــۆ دیموکراتیک-نەتــەوە،

لــە ســەر بنەمــاى دیمەکراتیــک نەتــەوە،
(سیســتمى دیموکراتیــک کــۆن فیــدڕاڵ)،
(سیســتمى دیموکراتیــک خۆســەری) لــە
ناوچەکــە و کوردســتاندا پێــش دەخــات ،لــە
بنەڕەتــدا پڕۆژەیــەک ئەمــڕۆ گەلــى کــورد
پێــش دەخــات تەنهــا پــرۆژەی ســەرۆک
ئاپۆیــە ،لــە ســەر فیکــر و ئایدیۆلۆژیــاى
ســەرۆک ئاپــۆ ،پارادیگمــاى پــڕۆژەى
ســەرۆک ئاپــۆ ،گەلــى ســووریا لــە پێــش
گەلــى کــوردەوە ،بەتایبــەت لــەم چەنــد
ســااڵنەى دواییــدا بــەرەو پێشــەوە چــوە
و ئەنجامێــک بــە دەســت هاتــوە ،لــە
باکــوورى ســووریا سیســتمێکى سیاســى لــە
ســەر بنەمــاى پارادیگمــاى دیموکراتیکــى
نەتــەوە دروســت بــوو ،هەمــوو پێکهاتــەى
باکــوورى ســووریا ئەمــڕۆ بــە یەکــەوە
سیســتمێکى دیموکراتییــان دروســت
کــردوە ،هەمــوو بــە یەکــەوە دەژیــن و
بــە یەکــەوە بەڕێوەبەرێتییەکــى هاوبەشــیان
هەیــە ،لــە ســەر بنەمــاى ئازادیــى ژن
و منــداڵ و مــرۆڤ بــە گشــتی ،دوورە
لــە ئایدیۆلۆژیــى نەتەوەپەرســتى،
ڕەگەزپەرســتی ،تــەواوى ئــەوە لــە ســەر
بنەمــاى دیموکراتــی و ئازادیخوازییــە،
لــە ســەر بنەمــاى ئازادیــى ژن ،ئازادیــى
گــەالن ،ســەرچاوە دەگرێــت ،هەمــوو گــەل
بــە یەکــەوە بــە ئــازادى و دیموکراتــی
دەژیــن ،لــە ژێــر ئــەو سیســتەمەدا ژنــان بــە
ئــازادى دەژیــن ،ئەمــە مۆدێلێکــى نــوێ و
تازەیــە بــۆ هەمــوو ناوچەکــە لــە بەرانبــەر
سیســتمێکى هــەزار ســاڵە بەتایبــەت لــەم
 100ســاڵەى دواییــدا ،کــە گــەل و ژنــی
ناوچەکــە لــە ژێــر شــەڕ و ئازارێکــى
زۆردایــە ،مۆدێلێــک ،ئەڵتەرناتیڤێــک،
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پرۆفایل:
کــە پیالنگێڕیــی نێونەتەوەیــى لــە ســەری
بــەردەوام دەبێــت ئەویــش بــە داگیرکردنــى
عەفریــن ،پیالنگێڕیــی نێونەتەوەیــى
دەیەوێــت باکــوورى ســووریا داگیــر بــکات
و ئــەو مۆدێلــە لــە سیســتمى دیموکراتــی
لــە نــاو ببــات ،ببێتــە ئەلتەرناتیڤــی گەالنــى
کــورد و ناوچەکــە ،ئازادیــى گــەالن و مافــى
گەالنــى دیموکراتیــک لــە نــاو بەرێــت،
ئــەوە ئامانجــى پیالنگێڕیــی نێونەتەوەیییــە.
فیکــر و پــڕۆژەى ســەرۆک ئاپــۆ،
چارەســەریى و مۆدێلــى ئاپــۆ بــۆ گەالنــی
کــورد و ناوچەکــە بــەرەو پێشــەوە دەچێت،
لەبــەر ئەمەیــە هێرشــێکى زۆر ســەخت لــە
بەرانبــەر ســەرۆک ئاپــۆ هەیــە ،بــە ئامانجى
ئــەوەی پــڕۆژە و ئامانجــى ســەرۆک ئاپــۆ
کــپ بــکات ،لــە ڕۆژى ئەمــڕۆدا هێــزى
کاپیتالیزمــى هاوبەرژەوەنــد لــە ڕووســیا
و ئەمەریــکا و ناوچەکــە ،لــە ئایینــدەدا
سیســتمى دیموکراتیــى ئازادیخــواز لــە
بەرژەوەندیــى خۆیــان نابینــن و بــە
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
کاپیتالیــزم لــە ناوچەکــەدا بەڕێــوە بــەرن،
ناوچەکــە لــە ســەر بنەمــاى بەرژەوەندیــى
خۆیــان دابڕێژنــەوە ،بــۆ نزیکایەتییەکــى
لــەو شــێوەیە پیالنــى داگیرکاریــى دەوڵەتــى
تورکیــا لــە بەرچــاو دەگــرن و چاوپۆشــیی
لــێ دەکــەن ،لــە پیالنگێڕیــی نێونەتەوەییــدا
ئــەو شــێوە لەناوبردنــە بــەردەوام دەبێــت،
کەواتــە پیالنگێڕیــی نێونەتەوەیــى بــەردەوام
دەبێــت ،ئــەوە ڕاســتییەکە و دەبێــت

گەلــى ئێمــە بەرخۆدانــى خــۆى بــەردەوام
و گــەورە بــکات ،ئــەو کاتــە دەتوانێــت
هەمــوو پیالنــەکان شکســت پــێ بهێنێــت،
ئیتــر کام هێــزى گــەورە لــە پشــت ئــەو
پیالنانــەوە بێــت بــا لــە پشــتییەوە بێــت،
بەرخۆدانییەکــە هەمــوو پیالنــەکان لــە نــاو
دەبــات ،حەقیقــەت لــە بەرخۆدانیدایــە،
حەقیقــەت لــە مافــى گەالندایــە ،هەمــوو
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 یــەک بگرێــت ،یەکێتیــى کــورد
گەورەتــر بــکات ،لــە بەرانبــەر ئــەوەدا
چەنــد بتوانێــت تێکۆشــان گەورەتــر بــکات،
ئــەو کاتــە دەتوانــن بــە ئەنجــام بگــەن
و پیالنگێڕیــی داگیرکاریــى نێونەتەوەیــى
شکســت پــێ بهێنــن.

بەسێ هۆزات

 بەســێ هــۆزات ســاڵی  1994لەگــەڵخوشــكەكەی پەیوەنــدی بــە پەكەكــەوە
كــردوە ،نــاوی نهێنــی «هولیــا ئــۆران»
بــووە.
 خوشــكەكەی ســاڵی  1997لــە شــەڕێكدالەنزیــك گونــدی چیچێكلــی شــەهید بــووە.
 حەســە ئۆرانــی باوكــی دوای ســێ مانگ لەشــەهیدبوونی كچەكــەی كۆچــی دواییكــرد،
لــە ماڵــەوە  9منداڵبــوون ،بەســێ هــۆزات
حەوتەمیــن منداڵــی خێزانەكــەی بــوو،
بەهــۆی ئــەوەی زیــرەك بــووە ،لــە قۆناغــی
ناوەنــدی بــۆ قۆناغــی ئامادەیــی ناردویانــە
بــۆ الیــی بــرا گەورەكــەی لــە كایســێری.
 لــە كوشــتارەكەی دەرســێمی ســاڵی 1938بەشــێكی زۆری خێزانەكەیــان لەناوچــوون،
لــە ســااڵنی نێــوان  1994-1993بەهــۆی
ئــەوەی گوندەكەیــان پــێ چۆڵكــرا ،بڕیاریــدا
بچێتــە نــاو ریزەكانــی پەكەكــە.
 لــە دوایــن كۆنگــرەی ( )pkkبــە(کەجەکە)هەڵبژێــردراوە
هاوســەرۆكی
لەگــەڵ جەمیــل بایــک
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تەڵەزگەی ئەمەریكا – ڕووسیا
لە سووریا

نووسینی :محەمەد عومەر محەمەد
لە عەرەبییەوە :سابیر عەبدولاڵ كەریم

شهرڤانانی یهپهك ه ل ه عهفرین پێش داگیرکاری تورکیا

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
شــەڕكەری ڕوســیی لــە جــۆری (ســۆخۆی
)25ی كــردە ئامانــج و تەقاندییــەوە و
فڕۆكەوانەكەیشــی خــۆی كوشــت .ئــەو
مووشــەكە لــە الیــەن یەكێــك لــە گروپــە
شــەڕكەرەكان لــە ئیدلیــب ئاڕاســتەی
فڕۆكــە ڕوســییەكە كــرا و تێكــی شــكاند.
لــە ڕاســتیدا بەزاندنــی یاســاكانی گەمەكــە
لــە الیــەن ئەمەریــكاوە ڕووســەكانی تــووڕە
كــرد ،چونكــە چەكێكــی پێشــكەوتوویان
بەخشــیوە ،كــە بــۆ خــۆی "ڤیتــۆ"ی لــە
ســەرە و ڕێگەپێــدراو نییــە بگاتــە دەســت
هیــچ هێــز و گروپێكــی نــاو ملمالنێــی
ســووریا ،كــە  7ســاڵە بەردەوامــە.

هــەر زوو ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی
ئەمەریــكا نكۆڵیــی كــرد ،هــەر وەك
لــە ڕابردوویــش خــۆی بێبــەری كــرد لــە
پێدانــی ئــەو چەكانــەی یەكێتیــی ســۆڤێتی
لــە ئەفغانســتان تێكشــكاند و ناچــاری كــرد
تــا هێزەكانــی بكشــێنێتەوە ،لــە كاتێكــدا
زیاتــر لــە  50000ســەربازی لــەو واڵتــەدا
لــە مــاوەی شــەڕێكی  10ســاڵەدا گیانیــان
لــە دەســت دا.
فڕۆكەكــەی قەیســەر چــۆن كەوتە
خوارەوە؟
دەســتەی ئازادكردنــی شــام (بــەرەی
نوســرەی پێشــوو) بەرپرســیارێتیی
خــۆی لــە خســتنەخوارەوەی فڕۆكــە
ڕووســییەكە لــە 3ی شــوباتی 2018
ڕاگەیانــد ،لــە هەمــان كاتــدا ڕێكخــراوی
"ســوپای ســەركەوتن"ی ســەر بــە ســوپای

ســووریای ئــازاد بەرپرســیارێتیی خــۆی لــەو
چاالكییــە ڕاگەیانــد ،بــەاڵم بــەرەی نوســرە
ئەنجامــدەری ڕاســتەقینەیە ،چونكــە توركیــا
ڕێگــە نــادات بــە هێــزە بریكارەكانــی
تــا ئــەو چەكانــە بــە كار بهێنــن ،لــە
دژی هێزەكانــی ئــەو هاوپەیمانــەی ،كــە
گڵۆپــی ســەوزی بــۆ هەڵکــرد تــا هێــزە
ســەربازییەكانی بچنــە نــاو شــاری عەفرینــی
كوردنشــین لــە باكــووری ســووریا ،لــە
وەاڵمــی جموجووڵەكانــی ئەمەریــكا لــە
دژی توركیــا لــە ڕێگــەی هاوكاریكردنــی
هێزەكانــی ســووریای دیموكراتــی.
هــەر چــی ڕووســیایە هەواڵەكــەی ڕەت
نەكــردەوە ،بەڵكــوو ئاشــكرای كــرد،
فڕۆكەكــەی لــە ڕێگــەی مووشــەكێكی
حــەراری هەڵگیــرا و لە ســەر شــان خراوەتە
خــوارەوە ،بــەاڵم بەڵێنــی تۆڵەســەندنەوەی
داوە و ڕای گەیانــدوە ،هــەر وا بێدەنــگ
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نابێــت .وەزارەتــی بەرگریــی ئەمەریــكا
(پێنتاگــۆن) ئــەوەی ڕەت كــردەوە ،هــەر
جــۆرە مووشــەكێكی پێشــكەوتووی زەمیــن–
ئاســمانیی دابێتــە هاوپەیمانەكانــی ،بەڵكــوو
بەڵێــن نییــە لــە داهاتوویشــدا ئــەم كارە
بــكات ،چونكــە درك بــەو ڕاســتییە
دەكات كــە ڕووســیا لــە بــەردەم ئــەم
كردەوەیــەدا دەستەوەســتان نابێــت .بــە
پێــی چاودێــران ئــەو مووشــەكەی فڕۆكــە
ڕووســییەكەی بەردایــە خــوارەوە پێدەچێــت
(ســتینگەر) بێــت ،كــە یەكێكــە لــە باشــترین
مووشــەكەكانی بەرگریــی ئاســمانی و لــە
ڕێگــەی تیشــكی وەنەوشــەیییەوە ئاراســتەی
ئامانجەكــەی دەكرێــت و دەتوانرێــت لــە
ســەر شــان هەڵبگیرێــت و بتەقێنرێــت.
ئــەم جــۆرە مووشــەكە گرینگیــی ســتراتیژی
زیاتــر بــە دەســت هێنــا دوای ئــەوەی
ویالیەتــە یەكگرتــوەكان دایــە بزووتنــەوەی
تالیبــان لــە شــەڕی دژی بــە یەكێتیــی
ســۆڤێت ،ئەوەیــش لــە چوارچێــوەی ئــەو
وتــە بەناوبانگــەی دەڵێــت" ،دوژمنــی
دوژمنەكــەم دۆســتمە".
گەمەكــە ئاشــكرا بــوو ،یەكــەم خاڵــی
ڕووبەڕووبوونــەوەی
دەســتپێكردنی
ڕاســتەوخۆ ئــەو كاتــە بــوو ،كــە 13
فڕۆكــەی بێفڕۆكــەوان بــە تەقەمەنیــی
زۆرەوە هــەر دوو بنكــەی تەرتــوس و
حمێمیــم-ی ڕووســیایان كــردە ئامانــج،
ئەمەیــش هــاوكات بــوو لەگــەڵ هێرشــێكی
تــری ڕێكخــراودا ،پێــش چەنــد ڕۆژێكیــش
لــەو كاردانەوەیــە بنكــەی (حمێمیــم)
بــە هــاوەن كرایــە ئامانــج و نزیكــەی 7
فڕۆكــەی ڕووســیا تێكشــكێنرا جگــە لــە
كــوژراو و برینــدار.
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قەیســەری ڕووســی دركــی كــرد،
بەرەنگاربوونەوەكــە گەییشــتوەتە ئاســتێكی
پێشــكەوتوو ،كاتێــك ئەمەریــكا تووشــی
شــۆكی كــرد بــە ئاشــكراكردنی پالنــی
پێكهێنانــی ســوپای باكــووری ســووریا بــە
ڕابەرایەتیــی كــوردەكان و ڕاهێنانیــان لــە
الیــەن هاوپەیمانێتیــی نێودەوڵەتــی لــە دژی
داعــش ،بــەم هۆیەیشــەوە ڕووســیا ئازادیــی
وەاڵمدانــەوەی بــە توركیــا بەخشــی،
نەیــاری كوردەكانــە و لــە دژی هــەر جــۆرە
گەشــەكردن و ســەرهەڵدانێكی كــوردەكان
دەوەســتێتەوە .ســوڵتانی عوســمانی
(ئــەردۆگان) دەرفەتەكــی قۆســتەوە و لــە
20ی كانوونــی دوەمــی  2018ئۆپراســیۆنی
ســەربازیی "چڵــە زەیتون"ی بــۆ پەالماردانی
كانتۆنــی عەفریــن پاشــان مەنبــەج ڕاگەیاند.
ئــەردۆگان لــە دوای خســتنەخوارەوەی
فڕۆكــەی ڤالدیمێــر 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.
ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا هێشــتا
بەردەوامــە لــە ســەر هاوكاریكردنــی هێــزە
چەكــدارە كوردییەكان لە ســووریا ،ئەمەیش
بــوە مایــەی تووڕەیــی و نیگەرانیــی توركیــا.
حكومەتــی ئەنقــەرە دركــی بــەو ڕاســتییە
كــرد ،ئیتــر هیــچ بوارێــك بــۆ بێدەنگبــوون
نەمــاوە ،دوای ئــەوەی گروپــە كوردییەكانــی
وەك هێــزی ســووریای دیموكــرات و
یەكینەكانــی پاراســتنی گــەل "یەپەگــە" لــە
چەنــد گروپێكــی چەكدارییــەوە دەگۆڕێن بۆ
ســوپایەكی نیچمــە نیزامــی ،كــە لــە الیــەن
ســوپای ئەمەریــكاوە مەشــق و ڕاهێنانیــان

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

“

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

هێزەکانی ڕوسیا لە عەفرین پێش داگیرکاری تورکیا

هێنــاوه ،بهڵكــوو هێزهكهیشــی دهبێتــه
پشــتیوانییهك بــۆ پێگــهی ئهمهریــكا لــه
ســووریا .بـهاڵم هـهر چــی توركیایـه ترســی
زۆره لـه دروســتبوونی دهوڵهتێكــی كــوردی
لــهســهر ســنوورهكانی.

پــێ دەكرێــت .ڕووســیا ڤیتــۆی دانــا بــۆ
ڕێگەگرتــن لــە ئــەردۆگان تــا نەچێتــە
عەفریــن و مەنبــەج ،ل ـه كاتێكــدا دهســتی
كــرد بــه جێبهجێكردنــی ئۆپهراســیۆنی
"قهڵغانــی فــورات" لــه ســاڵی 2016دا.
ئــهردۆگان چهندیــن جــار ههوڵــی دا بــۆ
تێكشــكاندنی كــوردهكان لـ ه عهفریــن ،بهاڵم  شهڕ بهلهجیاتی بۆ شهڕی ڕاستهوخۆ
نهیتوانــی تــا ئ ـهو كات ـهی ڕووســیا تیشــكی بابهتهكــه زیاتــر ڕوون بــوەوه ســهبارهت
س ـهوزی بــۆ ههڵكــرد ،ل ـه پــاڵ بێدهنگیــی بـه نیــاز و مهرامــی ویالیهتـه یهكگرتــوهكان
ڕژێمــی ســووریا ،چونكــه دروســتكردنی تــا پــێ بخات ـه نــاو ڕووبهڕووبوونهوهیهكــی
ســوپایهك بــه ســهركردایهتیی كــورد و كــراوهوە ،ئهمهیــش كاتێــك ڕیكــس
تــه یهكگرتــوهكان تیلهرســۆن وهزیــری پێشــووی دهرهوهی
بــه پشــتیوانیی ویالیه 
مهترســییهكه بــۆ ســهر ههمــوان ،لهبــهر ئهمهریــكا ڕای گهیانــد :ویالیهتــە
ئهوهیشــه مهترســی دروســت دهكات یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكا لــه ســووریا
بــۆ ســهر ههمــوو ئــهو دهســتكهوتانهی دهمێنێتـهوه ،تهنانـهت لـه پــاش دهركردنــی
داعــش
ڕێكخــراوی
ڕووســیا لــه ناوچهكــهدا بــه دهســتی پاشــماوهكانی

ئهوهیــش لــه پێنــاو تهواوكردنــی پرۆســه
سیاســییهكه ،بــهاڵم ئهمــه بیانوویهكــ ی
ڕاســت نییــه ،چونكــه واشــنتۆن ســووریا
بــۆ ڕووســهكان جــێ ناهێڵێــت ،لهبــهر
ئــهوه ڕووســیا بــهو ههنــگاوهی ئێســتای
بنكهیهكــی جێگیــر دادهنێــت بــه
مهبهســتی تهواوكردنــی خۆخزاندنــی
بــۆ ناوچــهی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت
بــه ســوودوهرگرت ن لــه پاشهكشــهكردنی
ئهمهریــكا و پهیڕهوكردنــی سیاســهتی
ئاراســتهوهرگرتن بــهرهو خۆرهــهاڵت،
بــهرهو ئاســیا .لهبهرئــهوه پێویســته
مۆســكۆ شــوێنپێی خــۆی لــه ســووریا
قایمتــر بــكات .لــه ڕاســتیدا ســیمای ئــهم
بهریهككهوتنــه ڕوون بوەتــهوه لــه
ڕێگــهی هاوكاریكــردن و یارمهتیدانــی
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گروپ ـه چهكــدارهكان ب ـه پێدانــی فڕۆك ـهی
بێفڕۆكهوانــی پێشــكهوتوو ،بــه دوای
ئهوهیــش دروســتكردنی ســوپایهكی
كــوردی لــه باكــووری ســووریا بــه
پشــتیوانیی واشــنتۆن ،ئێســتایش گهییشــتینه
دهركهوتنــی چهكــه ســتراتیژییهكان لــه
گۆڕهپانــی شــهڕهكه بــۆ ســنوورداركردنی
توانــای هێــزی ئاســمانیی ڕووســیا و
گواســتنهوهی بهرهنگاربوونهوهكــه بــۆ
سـهر زهوی ،ئهمهیــش وهك خواســتێك بــۆ
داچۆڕینــی هێــز و توانــاكان وهك ئــهوهی
لــه ئهفغانســتان لــه بهرانبــهر ســوپای
یهكێتیــی ســۆڤێتی پێشــوو ڕووی دا.
ب ـهاڵم توركیــای پێكهاتــوو لهگ ـهڵ ڕووســیا
لــهالی ـهن ئهمهریــكاوه ســزا دهدرێــت ل ـه
ڕێگ ـهی بهردهوامبوونــی ل ـه پشــتیوانیكردن
و هاوكاریكردنــی كــوردهكان بــه پێدانــی
چهكــی پێشــكهوتوو ،بــه تایبهتــی لــه
شــهڕی عهفریــن .ڕۆژی 4ی شــوباتی
 ،2018بزووتنـهوهی نورهدیــن زهنكــی ،كـه
یهكێكـه لـه باڵهكانــی ئۆپۆزســیۆنی ســووریا
و ســهر بــه توركیایــه ،دهســتی بــهســهر
بڕێــك چهكــی پێشــكهوتوودا گــرت ،كــه
دهنێــررا بــۆ هێــزه كوردییـهكان لـه كانتۆنــی
عهفریــن ،ئهوهیــش بــه مهبهســتی
ڕاگرتنــی پێشــڕهویی زهمینیــی هێزهكانــی
توركیــا و هێــز و الیهنهكانــی ســووریا،
ك ـه هاوپهیمانیــی توركیــان بــۆ نــاو شــاری
عهفریــن .ل ـه كاتێكــدا ش ـهڕهكه پێــی نای ـه
قۆناغــی ڕووبهڕووبوونــهوهی ڕاســتهوخۆ،
ڕهجــهب ئــهردۆگان داوای لــه ویالیهتــه
یهكگرتــوهكان كــرد لـه مهنبـهج دهربچێــت،
چونكــه هێــزی توركیــا ناتوانێــت بچێتــه
نــاوی مــادام هێــزی ئهمهریــكای لێیــه،
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بۆی ـه ههمــوان هێشــتا درك ب ـه دژواریــی
ئــهو بهریهككهوتنــه ڕاســتهوخۆیه
دهكـهن .هێشــتا قۆناغــی ئێســتا لـه ڕێگـهی
بهكارهێنانــی بریكارهكانــهوه بهڕێــوه
دهبرێــت .ســهرۆكی توركیــا ڕهجــهب
تهیــب ئــهردۆگان حكوومهتــی واشــنتۆن
تۆمهتبــار دهكات بــه داڕشــتنی پالنهكانــی
لــه دژی توركیــا ،ئێــران و ڕووســیا لــه
شـهڕی ســووریا .ڕووســیا بــاش دركــی بـهو
ڕاســتییه كــردوه ،كــه ئــهو مووشــهكهی
فڕۆكهكـهی خســته خــوارهوه ،بـه كرداریــی
هاتوەتــه شــهڕهكهوه و ژمارهیهكــی
زیاتریــش ههی ـه بــۆ بهكارهێنــان ل ـه دژی.
ئـهو ناوچانـهی ئێســتا لـه ژێــر كۆنترۆڵــدان
بهردهوامبوونــی پێشــڕهویكردنی ڕژێمــی
ئهس ـهد نیشــان دهدات ،لــهس ـهر حســابی
ئۆپۆزســیۆنی ســووریا ،بــه تایبهتــی لــه
كۆنترۆڵكردن ـهوهی فڕۆكهخان ـهی (الزهــور)
ی ســهربازی و ســتراتیژی .ئهمــه بۆمــان
ڕوون دهكاتــهوه ،توركیــا دهســتبهرداری
ئهمهریكییــهكان بــوه لــه بهرانبــهر
پێكهاتــن لهگــهڵ ڕووســیا بــۆ چوونــه
نــاو عهفریــن و پێشــڕهویكردن لــه ســهر
حســابی كــورد ،ئــهم لێكتێگهییشــتنهیش
بــه بــێ سهرپهرشــتی و ئاگاداریــی
ڕووســیا تــێ ناپهڕێــت ،بــه گوێــرهی
بهرژهوهندییهكانــی لــه ســووریا.
تــا كۆتاییــی مانگــی كانوونــی دوهمــی 2018
تێكــڕای ئــهو خاكــهی ڕژێمــی ئهســهد
كۆنترۆڵــی كردوونهتــهوه گهییشــته
53.75%ی كــۆی خاكــی ســووریا ،ئهمــه
لــه كاتێكدایــه ڕێكخــراوی داعــش تهنهــا
ڕێــژهی 8.51%ی خاكــی ســووریا لــه
ژێــر قهڵهمهڕهویــدا مــاوه ،لــه الیهكــی

تریشــهوه دهســهاڵتی كۆنترۆڵكردنــی
بــهرهی ئۆپۆزســیۆن دابهزیــوه بــۆ ئاســتی
11.96%ی خاكــی ســووریا ،ههروههــا
ڕێــژهی ئــهو خاكــهی لــهژێــر كۆنترۆڵــی
هێزهكانــی ســووریای دیموكراتدایــه بــۆ
 25.73%دابهزیــوه ،ئهوهیــش بــه هــۆی
لهدهســتدانی ناوچهیهكــی بهرفــراوان بــه
هــۆی پهالماردانــی ناوچهكــه لــه الیــهن
ســوپای توركیــاوه.
ئــهم ڕێژانــه زیادبوونــی ئــهو ڕووبــهره
دهردهخــەن ،كــه هێزهكانــی ڕژێمــی
ســووریا لــهســهر حســابی ئۆپۆزســیۆن و
توركیایــش لــهســهر حســابی هێزهكانــی
ســووریای دیموكــرات بــه دهســتی
هێناوهتــهوه ،ئهمهیــش نهێنیــی ئــهو
ههڵكشــانه ســهربازییهی ئهمهریــكا
دهردهخــات لــه ڕێگــهی هێــزه
هاوپهیمانهكانیــهوه ،كــه پێدهچێــت بگاتــه
ئاســتی ڕووبهڕووبوونــهوهی ڕاســتهوخۆ.
پێدهچێــت شــهڕهكه لــه عهفریــن و
مهنب ـهج ت ـهواو نهبێــت ،بهڵكــوو ڕووســیا،
توركیــا ههڵدهنێــت بــۆ بهگژداچوونــهوهی
كــوردهكان لــه ناوچهكانــی تریــش ،بــه
مهبهســتی بڕینــی دهســتی ئهمهریــكا
لــه ناوچهكــهدا بهتــهواوی ،ئهمهیــش
بهدڵنیایییــهوه لــه ئاینــدهدا شــهڕ و
پێكدادانــهكان لــهو بهشــهی ســووریا
دژوارتــر دهكات.
سهرچاوه:
 h tt p : / / i d a 2 a t- 2 0 3 3 7 4 2 8 1 6 . e ucentral-1.elb.amazonaws.com/
america-russia-in-syria-reproduce/afghan-experience

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

تورکیا لە عەفرین،
لەگەڵ سووریا و
هاوپەیمانەکانی بە
ڕێککەوتن دەگات

ســکۆت بینیــت (( :)Scott Bennettئەفســەری پێشــووی ســوپای ئەمریــکا و شــرۆڤەکاری پرســی ئاســایش
و نێودەوڵەتــی)
لە فارسییەوە :ئاسۆ حەسەن

“

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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ســکۆت بینیــت ،ئەفســەری پێشــووی
ســوپای ئەمریــکا و شــرۆڤەکاری پرســی
ئاســایش و نێودەوڵەتــی ،دەربــارەی
کــردەوە ســەربازییەکەی تورکیــا بــۆ ســەر
ناوچــەی عەفریــن و چوونەنــاوەوەی
یەکینەکانــی ســەربازی ســووریا بــۆ ئــەم
ناوچەیــەی ژێــر دەســەاڵتی کــوردەکان
گوتــی :ئــەوەی ئێســتا لــە ســەرهەڵدان
[فــۆڕم گرتــن]ە ،هاوپەیمانییەکــی نوێــی
نێــوان هێزەکانــی دەوڵەتــی ســووریا و
هێزەکانــی کوردەکانــە بــۆ بەگژداچوونەوەی
هێــرش و پەالمارەکانــی تورکیــا بــۆ ســەر
عەفریــن و هەوڵــی ئەنقەرەیــە بــۆ داگیــر
کردنــی ســەرزەمینی نــوێ ،لــە چوارچێــوەی
دووبــارە زیندوکردنــەوەی (ئیمپراتۆریەتــی
عوســمانی) .دەســتەواژەیەکی بــاو هەیــە
کــە (دوژمنــی دوژمنەکــەم ،دۆســتمە)،
ئەمــە لێکدانەوەیەکــی ســتراتیجییە کــە
کــوردەکان و دەوڵەتــی ســووریای ناچــار
کــردووە ئــەم بابەتــە هەڵبژێــرن و لــە
کۆتاییــدا هــەم تورکیــا و هــەم واڵتــە
یەکگرتــووەکان بەتــەواوی لــە ســووریا
دەکەنــە دەرەوە .هەرچەنــد کــوردەکان
بــە بوونــی (ناوچەیەکــی ســەربەخۆ) ڕازی
دەبــن ،بەاڵم دراوســێکانیان ڕێگە بەشــتێکی
وەهــا نــادەن و لــە ئەنجامدا ئەندێشــەیەکی
وەهــا خۆڕســکانە بــۆ مەســەلەیەکی (پــووچ
و بــێ نــاوەڕۆک) و ناواقیــع گەرایانــە
دەگۆڕێــت .کــوردەکان نــەک تەنهــا لــەم
مەســەلەیە ئــاگادارن ،بەڵکــو دەزانــن واڵتــە
یەکگرتووەکانیــش هیــچ وەفادارییــەک،
یــان نیازێکیــان نییــە بــۆ کارکــردن بــەو
بەڵێنانــەی کــە بــە کوردەکانیــان دابــوو،
تەنیــا لــە ڕووی بەرژەوەندییەکانــی واڵتــە

یەکگرتــووەکان ســوودیان لێوەردەگرێــت.
پێشــتر (ئابڕووچوونــی سیاســی) دژی
عێــراق ،لیبیــا و ئەفغانســتان بووەتــە
دەرســێک و کــوردەکان پەندیــان لــێ
وەرگرتــووە کــە نەکەونــە داوی تەڵەیەکــی
لــەو شــێوەیەوە.
بینیــت لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەم
گفتوگۆیــە دەربــارەی هەڕەشــەکانی تورکیــا
بەپەالماردانــی هــەر هێزێــک لــە عەفریــن
کــە هــاوکاری کــوردەکان بــکات ،گوتــی:
(ئەنقــەرە لــە چوارچێــوەی "فەتــح"ی
ســەرزەمینێک بــەدوای دەســتەبەرکردنی
ســەرمایەی سیاســی و ســەربازییەوەیە
کــە لــە کۆبوونــەوەی ئیســتانبوڵ و بــۆ
دەســتەبەرکردنی ئاشــتیی ،ڕێککەوتــن،
بەڵێــن و بەشــداریی کردنەکانــی لەگــەڵ
ڕوســیا ،ســووریا و ئێــران وەک کارتــی
فشــار بــەکاری بهێنێــت .تورکیــا لەســەر
ئــەم باوەڕەیــە کــە تــا ئــەو جێیــەی
دەتوانێــت دەچێتــە قوواڵیــی خاکــی
ســووریاوە تابــۆ پاشەکشــەکردن بتوانێــت
ئامانــج ،یــان بیرۆکەکــەی بســەپێنێت.
تورکیــا هەوڵــدەدات واڵتــە یەکگرتــووەکان
گۆشــەگیر و ڕەت بکاتــەوە و لــە بەرامبەردا
هاوپەیمانێتــی نــوێ لەگــەڵ ڕوســیا –
ســووریا – ئێــران ببەســتێت .ســووریا
تەنهــا (ناوچەیەکــی بێالیەنــە) کــە تورکیــا
لــە بەرامبــەر هاوپەیمانییەتــی سیاســی
– ســەربازی لەگــەڵ ڕوســیا – ســووریا –
ئێــران ،خوازیــاری بەدەســتهێنانی زەوییــە
لێــی .تورکیــا چەنــد گرفتــاری ئــەو کێشــانە
بێــت کــە ســەرچاوەیان لــە توونــدڕەوە
جیهادییــەکان گرتــووە ،هــەر بــەو ڕادەیــە
بەبــێ ویژدانــی سیاســی ڕەفتاریــان لەگەڵــدا

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

شهڕڤانانی یهكینهكانی پاراستنی گهل ل ه کاتی مەشق کردندا

دەکات و بــۆ فشــار خســتنە ســەر ڕوســیا
و ســووریا و ئێــران بەکاریــان دەهێنێــت،
تــا ئــەم واڵتانــە ناچــار بــکات ڕێگــەی
فراوانخــوازی ســنورداری خاکەکــەی پــێ
بــدەن.
ئــەم شــرۆڤەکارە لــە درێژەیــدا دەربــارەی
گریمانــەی پاشەکشــەکردنی تورکیــا لــە
عەفریــن و بارودۆخــی هەنوکەیــی ئــەم
ناوچەیــە گوتــی :تورکیــا بــەو مەرجــە
کۆنتڕۆڵکردنــی عەفریــن بــۆ ســووریا
دەگێڕێتــەوە کــە تورکیــا لــە ناوچــەی
کــوردەکان – لــە هــەر ســنوورێک –
ڕووبــەڕووی پەالمــار ،یــان هیــچ زیانێــک
نەبێتــەوە .ســووریاش بــۆ چاودێــری کردنــی
خاکــی خــۆی ڕەزامەنــدی دەردەبڕێــت
و کوردەکانیــش بــۆ ئــەوەی بکەونــە
ژێــر نیــری دەوڵەتــی ســووریاوە و لــە
الیــەن تورکیــاوە نەبنــە ئامانجــی پەالمــار
ڕازی دەبــن ،بــەم ئامانجــە کــە تورکیــا
لــە عەفریــن کشــاوەتەوە و ئــەو خاکــەی
داگیــری کــردوە گێڕاویەتــەوە بــۆ ســووریا.

ڕوســیاش وەک بەشــێک لــەم ڕووداوە
ڕەزامەنــدی دەردەبڕێــت کــە یەکێــک
بێــت لــە ســوودمەندانی ئاشــتی نێــوان
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.
تەنانــەت لــە وانەیــە ئیســرائیل ئاســانکاری
بــکات بــۆ ئەنجامدانــی پەالمــاری لــە
خشــتەبەر لــە ئەوروپــا ،تــا فەرەنســا
و بەریتانیــا ناچــار بــکات لــە بەرامبــەر
ســووریا کاردانەوەیــان هەبێــت و هەنــگاوی
دژە ســووریا بگرنەبــەر .هەڵبەتــە دوورنییــە
بــۆ تێکدانــی ئــەم پرۆســەیە ،پەالمــاری
کیمیایــی نوێــش لــە الیــەن ئیســرائیل،
ســعودیە ،دەزگای هەواڵگــری ئەمەریــکا و
بەریتانیــا بگیرێتەبــەر.
بینیــت بــاوەڕی وایــە کــە بــۆ
تێکدەرانــەی
ڕووبەڕووبوونــەوەی
شــازادەی ســعودیەو ســەرۆک وەزیرانــی

ئیســرئیل ،دەبێــت ســوود لــە جەنگێکــی
فراوانــی دیپلۆماســی ،نێودەوڵەتــی و
بانگەشــەیی وەربگــرن .تەنهــا لــە ڕێگــەی
ڕکابــەری ڕاســتەوخۆی سیاســی نــاو بازنــە
سیاســییەکانی ئیســرائیل و ســعودیەوە
دەکرێــت دەســتێوەردەرە بێگانەکانیــان بــێ
ئــاکام بکرێــن .هەروەهــا دەبێــت ســوود
لــە ئابڕووبردنــە سیاســییەکانی هاوشــێوەی
دژی مایــک پنــس ،یاریــدەدەری ســەرۆک
کۆمــاری ئەمریــکا وەربگیرێت ،تــا بتوانرێت
وەک (شــەڕخوازێک) و (هەڕەشــەیەک)
دژی ئاشــتی جیهانــی وێنــا بکرێــت و
ســەرئەنجام ترەمــپ سیاســەتی دەرەوەی
یاریدەدەرەکــەی پشــتگوێ خســتووە و
بــەدوای دۆزینــەوەی یاریدەدەرێکــی نوێــوە
بێــت بــۆ هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی 2020ی
ئەمریــکا.
https://www.tasnimnews.com
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تورکیا و
دژایەتیکردنی
هێزە دیموکرات و
پلوڕاڵەکان

عەفرین دوا ئەزموونى شکستخواردووى تورکیایە لە
ناوچەکەدا
نووسینى مێرێدیس تاکس
لە ئینگلیزییەوە :ماجید خەلیل

لــە بــەردەم پەالمــاری عەفرینــدا لــە الیــەن
تورکیــاوە ،پرســیارى زینــدوو ئەوەیــە،
هەماهەنگــى و هاوپەیمانیــی نێــوان
ئەمەریــکا و کــورد کــە پێکــەوە توانییــان
داعــش لــە خاکــى ســووریادا وەدەرنێــن و
جەنگــى ڕەقــە بەســەرکەوتوویی تێبپەڕێنــن،
درێــژەى دەبێــت یــان نــا؟ لێــرەدا ئەمەریــکا
بــۆ ئــەوەى هێــزە دیموکراتییەکانــى ســووریا
ڕام بــکات و ڕازییــان بــکات ،بەڵێنــى
پــێ داون ،لــە داهاتــوودا پشــتیوانییان
لــێ بــکات .بەرهەمــى ئــەم بەڵێنانــەى
ئەمەریــکا وەختێــک چنرایــەوە ،کــە لــە
15ى مانگــى یەکەمــى ئەمســاڵدا ئەمەریــکا
یارمەتیــى دان تــا ئــەو هێزانــە  30هــەزار
ســەربازى خۆیــان لــە ســنورەکانى عێــراق و
تورکیــا لەگــەڵ خۆرئــاوا و هــاوکات لەگــەڵ
ســنورەکانى ســەر بــە حکوومەتــى ســووریا
جێگیــر کــرد .هــەر لــە ســاتەوەختى ئــەم
بڕیــارەى ئەمەریــکادا ،ئــەردۆگان بــێ
پێچوپەنــا نەیارێتیــى خــۆى نەشــاردەوە
و گوتــى ":ئــەو دەوڵەتــەى خــۆى بــە
هاوپەیمانــى ئێمــە دەزانــى ،ئێســتا هێــزى
تیرۆریســت لــە ســنورەکەماندا جێگیــر
دەکات ،پێویســتە پێــش ئــەوەى بهێڵیــن
لــە دایــک بــن ،لــە باریــان بەریــن" .لــەم
میانــەدا ڕووســیا نەیارێتیــى خــۆى دەربــڕى
و جەختــى لــەوە کــردەوە ،ئــەوان لــە
پالنــدان تــا پێگەیەکــى هەمیشــەیی لــە
ســووریادا دابمەزرێنــن ،ئێرانیــش بــە
هەمــان شــێوە نەیــارى ئــەم ئامادەیییــەى
ئەمریکایــە و هیــچ کام لــە ڕووســیا و ئێــران
ناخــوازن ئەمریــکا بوونێکــى ئەوتــۆى لــە
ســووریادا هەبێــت.
لــە ئــازارى ڕابــردوودا ڕووســیا لەگــەڵ

کوردەکانــدا گەییشــتبوونە ڕێکەوتنێــک.
ئــەوان ڕازی بــوون ڕووســیا پێگەیەکــى
ســەربازییان لــە دەڤەرەکــە ،واتــە لــە
عەفرینــدا هەبێــت ،ئــەوە بــە مەرجێــک
بــوو کــە پارێزگاریــی لــە ناوچەکــە بکــەن
کاتێــک ڕووبــەڕووى هێرشــەکانى تورکیــا
بــوەوە .لــە 18ى مانگــى یەکــدا پــاش
ئــەوەى دیپلۆماتکارەکانــى تورکیــا چوونــە
مۆســکۆ ،دوو ڕۆژ دواتــر نوێنەرانــى
حکوومەتــى ســووریا لەگــەڵ ڕێبەرانــى
یەپەگــە لــە بنکــەى هەوایــی ڕووســیا لــە
حمێمیــم ،ئــەوان پێشــنیازێکیان دایە یەپەگە
کــە نەدەبــوو لــەو بژاردانــەى خراوەتــە
بەردەمیــان دەربچــن .بــە پێــى ســینەم
محەمــەدى نوێنــەرى دیپلۆماتــکارى فیدراڵى
دیموکراتیــى باکــوورى ســووریا بێــت،
ڕووســییەکان گوتوویانــە کاتێــک کوردەکانــى
عەفریــن دەپارێــزن ،کــە کوردەکان وابەســتە
ببنــەوە بــە حکوومەتــى ئەســەدەوە .هــەر
وەک تەیمــوور ئەخمتۆفــى شــیکەرەوەى
ئەنجومەنــى کاروبــارى نێونەتەوەیــی
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
ســووریادا ئاشــنا بــن .مەبەســتى ڕووســیا
لــەم ڕەوشــەدا ئــەوە بــوو ،بــۆ دونیــاى
بســەلمێنێت ،کوردەکانــى ســووریا بــۆ
ئــەوەى پارێــزراو بــن ،پێویســتیان بــە
حکوومەتــى ســووریایە .وەختێــک یەپــەژە
و یەپەگــە ئــەم پێشــنیازەى ڕووســیایان دایــە
دواوە ،ئیتــر ئەوانیــش بنکــە ســەربازییەکەى
خۆیــان و هێزەکانیــان لــە ســنورەکان

کشــاندەوە و گڵۆپــى ســەوزیان هەڵکــرد بــۆ
تورکیــا تــا هێرشــەکانیان دەســت پــێ بکەن.
ئــەم بێمتمانەیــی و خیانەتــەى ڕووســیا
لــە کــورد ئەگــەرى فرەیــە کــە گفتوگــۆ
پێشــنیازکراوەکانى ئاشــتى لــە سوتشــى
ســەر نەگرێــت و کوردەکانــى فیدڕاڵیەتــى
دیموکراتــى لــە باکــوورى ســووریا بەشــدارى
نەکــەن لــە کۆبوونەوەکانــدا .لێــرەدا ئــەوە
دەمێنێتــەوە ،ئایــا ئەمریــکا چــى دەکات
بــۆ کــوردە هاوپەیمانەکانــى ،لــە کاتێکــدا
تورکیــاى بەشــدار لــە ناتــۆ و هاوپەیمانــى
ئەمریــکا هێــرش دەکاتــە ســەریان .لــە
ڕاســتیدا ئەمریــکا هیچــى بــۆ کــوردەکان
نەکــرد ،تەنهــا تیلەرســنى وەزیــرى پێشــووی
دەرەوە ئــەوەى خســتە ڕوو کــە جۆرێــک
لــە ئامــۆژگارى بــوو بــۆ تورکیــا ،ئــەو
دووپاتــى کــردەوە ،تورکیــا خــۆى نەخاتــە
نێــو کارێکــەوە کــە پێویســت نــاکا بیــکا،
ئــەوان پێیــان باشــە ،تورکیــا هێورتــر بێــت
و هێرشــەکانى ســنوردارتر بــکات تــا بزانــن
ڕێگەچــارەى گونجاوتــر بگرنە بــەر .ئامانجى
ڕاگەیەنــراوى تورکیــا لــەم هێرشــانەدا
ئەوەیــە کــە  30کیلۆمەتــر لــە ســنورەکانیدا
بکاتــە ناوچەیەکــى ئــارام ،تورکیــا وا نازانــێ
داعــش مەترســییە لــەو ســنورەدا و هێــزە
کوردییــەکان بــە تیرۆریســت دەناســێنێت.
تورکیــا مەبەســتیەتى ئــەو ناوچــە ئارامــە
ڕێگــر بێــت لــە هــەر هێرشــێکى یەپەگــە و
پەیــەژە بــۆ نــاو تورکیــا.
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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عەفرین لەناو گڕ و دوکەڵی بۆردومانی فڕۆکەکانی تورکیادا

مەترســى و نیگەرانییەکانــى پەیوەســتن
بــەو شــێوە بەڕێوەبەرایەتییــە ســەرکەوتوەى
کــورد لــە خۆرئــاوادا و نیگەرانــە لــەوەى
ئــەو ئەزموونــە بگوازرێتــەوە بــۆ نێــو
کوردەکانــى و کاریگەرییەکــى نەرێنــى لــە
ڕەوشــى ناوخــۆى خۆیــدا دروســت بــکات.
تورکیــا نیگەرانــە لــەوەى ،ئــەو هێزانــەى
خۆرئــاوا لــە ژێــر هەژموونــى پارتــى
کرێکارانــى کوردســتان (پەکەکــە)دان ،لــەم
هەلومەرجــەدا چێکردنــى ناوچەیەکــى ئــارام
بــە فاکتــەرى دڵنیابوونــەوەى ئاساییشــی
خــۆى دەزانێــت.
تورکیــا پێــى وایــە بردنــەوەى لــە عەفرینــدا
ســانایە ،چونکــە خاوەنــی هێزێکــى تۆکمەیە
و چەندیــن تانکــى ئەڵمانــى و فڕۆکــە و
ســاروخى ئەمریکــى لــە توانایدایــە و هەڵیان
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دەســووڕێنێت .تورکیــا ئەزموونــى لــە
وێرانکاریــدا هەیــە ،بەگوێــرەى ڕاپۆرتەکانــى
نەتەوەیەکگرتــوەکان لــەم کاتانــەى دواییــدا
دەســتى هەبــوە لــە خاپوورکردنــى
نوســەیبین و ســعرت و چەنــد گەڕەکێکــى
دیاربەکــر و مایــەى پێشــێلکردنى مافەکانــى
مــرۆڤ بــوە لــە ناوچــە کوردییەکانــدا.
لەگــەڵ هەمــوو ئــەو پێداگرییانــەى تورکیــا،
هێشــتا کــوردەکان گوتوویانــە ،ئــەوان یــان
دەبــێ بمــرن و لــەو پێنــاوەدا بکوژرێــن
یاخــود ئامــادە نیــن یــەک بســت خاکــى
عەفریــن بــە دەســتەوە بــدەن .هێزەکانــى
یەپەگــە و یەپــەژە خاوەنی تانکــى ئەمریکى
و هیــچ چەکێکــى دژەفڕۆکــە نیــن ،بــەاڵم
هێشــتا خاوەنــى هێزێکــى بەســام و
گــەورەن و ئەزموونێکــى بەهێزیــان لــە

ڕووبەڕووبوونــەوەى تیرۆریســتانى داعشــدا
هەیــە .هــاوکات زۆرێــک لــە فەرمانــدە
ســەربازییەکانى پێشــووى تورکیــا یــان
زیندانــن یاخــود دەرکــراون ،بەتایبەتــى
دواى کۆدەتــا شکســتخواردوەکەى ،2016
ئیتــر تورکیــا بەشــێکى زۆر لــە ئەزموونــە
کاریگەرەکانــى نێــو ئەرتەشــى دوور
خســتەوە ،بــەاڵم هێزەکانــى ســوپاى ئــازادى
ســووریا هێشــتا لــە بــەرەى تورکیــان بــۆ
شکســتپێهێنانى ئــەو ئەزموونــە کوردییــەى
لــە عەفریــن و کانتۆنەکانــى تــردا هەیــە.
بــە بــڕواى چاودێــران بــۆ تورکیــا ســانا
نییــە بتوانێــت عەفریــن لــە هێزەکانــى
کــورد پــاک بکاتــەوە ،هــاوکات ئەســتەمە
بتوانێــت بگاتــە مەنبــەج ،ئــەو شــوێنەى کــە
فــرە ســتراتیژییە بــۆ ئامانجەکانــى تورکیــا،

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

چونکــە ئــەو ناوچەیــە وا لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــى
هێــزە بەرگریکارەکانــى نزیــک لــە ئەمریــکا
و ئەمریــکا هاوکارییــان دەکات ،کەواتــە
لێــرەدا دەپرســین ،ئایــا ئــەردۆگان ئامادەیــە
ئاڵنگاریــی پێنتاگــۆن بــکات؟
ســینەم محەمــەد و نوێنەرانــى تــرى کــورد
خوازیــارى ئــەوەن ئەمریــکا بەدەنگیانــەوە
بێــت و ناوچەیەکــى ئــارام لــە خۆرئــاوادا
چــێ بــکات و عەفرینیــش بگرێتــەوە ،ئەوان
پێیــان وایــە تەنهــا هێــزى متمانەپێکــراو و
کاریگــەرن دژ بــە تیرۆر و داعش و هاوکات
تەنهــا هێــزى پلــوراڵ و دیموکراتخــوازن کــە
ئایندەیەکــى هێمــن بــۆ ناوچەکــە و ســووریا
بونیــاد بنێــت .لــەم کاتــەدا واشــنتۆن
دوو ڕووى جیــاواز و لێکــدژی هەیــە
لــە سیاســەتى دەرەوەیــدا ،لــە الیەکــەوە
ئەمەریــکا دەیــەوێ تورکیــا ڕازی بــکات و
هــاوکات پشــتیوانیى کوردەکانیــش بــکات.
دەبێــت چــى پارێــزگاری لــە
پێشــڕەوییەکانى ئەمەریــکا بــکات؟

لەگــەڵ شکســتى ئۆپۆزســیۆنى مەدەنیــی
ســووریا ،ئێســتا فیدراڵیەتــى دیموکراتیــک
لــە باکــوورى ســووریا کــە کانتۆنــە
کوردییەکانــن تەنهــا شــوێنێکە لــە ســووریا،
بۆنــی دیموکراتــى دەدا ،لەوێــدا تەوژمێکــى
بەهێــزى فێمێنیــزم و ئازادیخوازیــى ژن
هەیــە .لەبــەر ئــەوە بەڕەچاوکردنــى
پڕەنســیپە ســەردەمییەکان ،ئــەوان شــیاون
و هەمــوو هێــزە دیموکراتییــەکان پێویســت
دەکات پشــتیوانى لــەو جواڵنــەوە کوردییــە
بکــەن ،بــەاڵم وەک ئــەو ئەزموونــەى
کــە هەیــە ،هەمیشــە و بەدرێژاییــی
مێــژوو واشــنتۆن پشــتیوانیی لــە کارە

ســەرکوتکەرییەکانى تورکیا کــردوە .دەزگاى
هەواڵگریــی ئەمریکیــى ( )CIAپشــتیوان
و بونیادنــەرى نەزمــى ســەرکوتکەرانەى
تورکیــا بــوە .وەزارەتــى ناوخــۆى ئەمریــکا
پەکەکــەى بــۆ یەکــەم جــار لــە ســاڵى
 1997دا خســتوەتە نێــو لیســتى گروپــە
تیرۆریســتییەکانەوە .هــاوکات واشــنتۆن
ســاڵى  1999ڕۆڵــى لــەو پالنــەدا هەبــوو
کــە تێیــدا ســەرۆکى پەکەکــە (عەبدولــا
ئۆجــەالن) دەســتگیر کــرا .پــاش ئــەوەى
لــە  2002دا پەکەکــە دەســتبەردارى کارى
توندوتیژیــی بــوو ،لــەو کاتــەدا یەکێتیــى
ئەوروپــا (پەکەکە)ـــی خســتە لیســتى
تیــرۆرەوە ،بــەاڵم نەتەوەیەکگرتــوەکان
ئــەم پارتــەى نەخســتوەتە نێــو لیســتێکى
وەهــاوە .تــا ئێســتایش ئەمەریــکا و
ئەورووپــا پشــتیوانیى پڕچەککردنــى
تورکیــان و جۆرەهــا چەکــى پێشــکەوتوویان
ڕادەســتى تورکیــا کــردوە و تورکیایــش تەنها
لــە جەنگــى دژ بــە کوردەکانــدا بــە کاری
دەهێنێــت .هــاوکات ئــەو هاوپەیمانێتییــەى
ئــەردۆگان هەیەتــى بەرەبــەرە لەهەمبەریدا
بەدگومــان دەبیــن ،چونکــە ئــەردۆگان لــە
جەنگــى دژ بــە تیــرۆردا هێنــد پەرۆشــى
ڕووبەڕووبوونــەوەى داعــش نەبــوو ،بەڵکوو
پشــتیوانیى ئــەو تیرۆریســتانە بــوو کــە
نەیــارى ئەمریــکا و سیاســەتەکانى بــوون.
هــاوکات ڕەوشــى ناوخــۆى بــەرەو بوارێکــى
ترســناک و خوێنــاوى وەرچەرخانــدوە،
جگــە لــەوەى دەســتی داوەتــە پرۆژەیەکــى
چڕوپــڕى بەئیســامکردن و نەزمــى
ئیســامیى سیاســیى فرەبــرەو پــێ دەدا.
هەروەهــا ئــەردۆگان وابەســتەیە بــە
نەزمێکــى ناهەمــوارەوە و گەندەڵــى

“

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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“

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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ســەرتاپاى واڵتــى تەنیــوە ،جگــە لەوەیــش
لــە پەیامەکانــى ئەردۆگانــدا خــەون و
خەیاڵــى گەڕانــەوەى ئیمپراتۆریــەت و
هەژموونــى پێشــووى و عوســمانییەکان
جــاڕى بــۆ دەدرێــت و ئومێــدى تورکیــا بــۆ
گەڕانــەوەى بەشــێک لــە خاکــى ســووریا
بــۆ باوەشــى تورکیــا نکولــى لــێ نەکــراوە.
هەروەهــا هــەر ئەگەرێکــى هێــورى و
ئاســاییش لــە ناوچەکــەدا کــە پەیوەســتبێت
بــە دادوەرى و دیموکراســییەوە لەگــەڵ ئــەم
نــەزم و نواڕیــن و سیاســەتەى ئەردۆگانــدا
یــەک ناگرێتــەوە .بــە بــڕواى چاودێــران
بــۆ ئــەوەى ناوچەکــە ســەر نەکێشــێ بــۆ
دژوارییــەک کــە لــە کۆنتــڕۆڵ بمێنێتــەوە،
پێویســتە ئەمەریــکا چــاو بخشــێنێت بــە
پێوەندییەکانیــدا لەگــەڵ تورکیــا و هێنــد
هەوســارى هێــز و سیاســەتى تورکیــا شــل
نەکــەن ،بەڵکــوو پێویســتە ناچاریــی بکــەن
لەگــەڵ پەکەکــەدا بگەڕێنــەوە بــۆ ســەر
مێــزى دانوســتان و هــاوکات لــە ڕەوشــى
نێوخۆیشــیدا وابەســتەى بکەنــەوە بــە بنەمــا
دیموکراســى و دادپەروەرییەکانــەوە .لــەم
میانــەدا نەزمــى دەوڵەتــى نەتەوەیــی بــە
ســەر چــوە و دەبــێ بگۆڕێــن ،ئــەوەى
لــە تورکیــا و ســووریا و عێــراق و ئێرانــدا
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
لــێ بکاتــەوە.2
ئێســتا لــە نێــو کانتۆنەکانــدا یەکەکانــى
پاراســتنى گــەل کــە ســەر بــە پارتــى
خاوەنــى
دیموکراتیــن
یەکێتیــى

پشــتیوانییەکى بەرفراوانــى جەماوەریــن،
ئــەوان بــە هــۆى ئــەو جوامێــرى و
چەلەنگییــەى لــە جەنگــى دژ بــە داعــش
نواندیــان ،بەتایبەتــى لــە کوبانێــدا بوونەتــە
مایــەى متمانــە و خۆشەویســتییەکى فــرەى
جەمــاوەرى لــە ناوچــە کوردییەکانــى
باکــوورى ســووریادا .ئــەوان لــە تــەواوى
کانتۆنەکانــدا بــە هــۆى یاســای زۆرەملێــى
ســەربازگیرییەوە ڕێژەیــان لــە هەڵکشــاندایە
و زیــاد لــە  100هــەزار چەکــدارى ڕاهێنــراو
دەبــن .ئــەوان لــە نێــو ڕیزەکانیانــدا هــەر
یــەک لــە عــەرەب و تــورک هــەن و
بەشــێک لــە ڕێبارەکانیشــیان پێکهاتــوو لــە
ئاشــوورى و ســریان و مەســیحییەکانن.
ئــەوان لــە ســەر بنەمایەکــى ڕێکخراوەیــی
و ســەربازیى فەرمــى دامــەزراون و
باوەڕیــان بــە نەزمــى دیموکراســى هەیــە.
ئــەم هێــزە بــە قۆناغبەندییەکــى تۆکمــەدا
تێپەڕیــون ،ســەرەتا لــە ئاکامــى ئــەو
ســەرکوتى خۆپیشــاندانانەى قامیشــلۆ چــێ
بــوون ،کــە لــە دواى  2004دا خۆیــان
گــرت .دیــارە لــە خۆپیشــاندانەکانى
قامیشــلۆدا کــە دژ بــوو بــە ڕژێمــى
ئەســەد ،نزیکــەى  50هاواڵتیــى مەدەنــى
لــە الیــەن هێزەکانــی ئاساییشــە کــوژران،
چاودێــران ئــەوە بــە خاڵــى چێبوونــى ئــەم
باڵــە ســەربازییەى ڕێکخســتنەکانى پەیــەدە
دەزانــن .هــەر لــە نــاو ئــەم یەکانــەدا
یەکەکانــى پاراســتنى ژن هــەن ،ئــەوان
ســاڵى  2012وەک یەکەیەکــى ســەربەخۆ
دامــەزران و دیارتریــن خۆسەلماندنیشــیان
لــە ڕووبەرووبوونەوەکانــى کۆبانێــدا بــوو.
هــاوکات یەکەکانــى پاراســتنى ژن لــە
کانتۆنەکانــدا بــوارى مەشــق و ڕاهێنانیــان
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هەیــە و نزیکــەى  10هــەزار ژنــى
چەکــدار و ڕاهێنــراون ،ئەوانــە جگــە لــە
ڕاهێنانــى جەســتەیی ،لــە ڕووى کارى
سیاســى و هزرییشــەوە گــۆش دەکرێــن
و خاوەنــی ئەدەبیــات و ئاســۆیەکى
دیــارن لــە فەلســەفەى خەبــات و خەونــى
نەتەوەیــی و سیاســییاندا بــوون ،ئــەوان لــە
نــاو خەباتــى شۆڕشــگێڕیى کانتۆنەکانــدا
شــوێنیان دیــارە و بەگورجــى نێوبانگیــان لــە
میدیاکانــى خۆرئــاوادا ڕۆیشــت ،بەتایبــەت
دواى ئــەوەى لــە ڕووبەڕووبوونــەوەى
تیرۆریســتانى داعشــدا شــوێنى بەرچاویــان
هەبــوو ،ئــەوان لــە گەمــارۆى ســەر
کۆبانێــدا گەلــێ قوربانییــان هەبــوو ،ئــەو
بەرگرییــەى کوبانــێ خاڵــى ناوبانگــى ئــەوان
بــوو لــە نێــو ئــەو ژینگەیــەى ســووریادا
کــە تێیــدا پارتــە ڕادیــکاڵ و بنــاژۆ و
نەریتخــوازەکان ڕەواجێکــى فرەیــان هەیــە.
ئــەم هێزانــە ئێســتا شانبەشــانى یەکتریــی
لەبەرگریــدان لــە کانتۆنەکانــى خۆرئــاوا
و لــە چوارچێــوەى خەبــات بــۆ پاراســتنى
ئــەو یەکێتییــە دیموکراســییەدا خۆیــان کــۆ
کردوەتــەوە.
چــوار ســاڵى ڕابــردوو بــۆ ئــەوان لــە
ڕووى سیاســى و ســەربازى و ئابوورییــەوە،
چــوار ســاڵى پــڕ هەڵکشــان و بەرزبوونــەوە
بــوو ،بــە جۆرێــک پرســى نزیکبوونــەوەى
ئەمەریــکا لــەم هێزانــە هــەر یــەک لــە
جەمســەرەکانى دژ بە ئەمەریــکاى هێناوەتە
ســەر خــەت .لــەم نێوەنــدەدا ڕووســیایش
جۆرێــک لــە کێبەرکێــى نزیکبوونــەوەى
هەیــە لــەم هێزانــە .هــەر بۆیــە لــەم
پەلەپەلییــەى تورکیــادا بــۆ نەمانــى ئــەم
ئەزموونــە لــە خۆرئــاواى کوردســتاندا

چەنــد خوێندنەوەیەکــى جیــدى هەیــە ،کــە
خــۆى دەبینێتــەوە لــەم خااڵنــەى خــوارەوە:
 .1سەرکێشــییەکانى تورکیــا بــۆ
هێورکردنــەوەى ئــەو ڕەوشــە ناهەمــوارەى
ناوخــۆ کــە لــە پــاش کۆدەتــاى 2016
ڕووى لــە بارودۆخــى ناوخــۆ نــاوە ،بــۆ
نموونــە ناهەمــوارى لــە بــوارى ئابــوورى و
سیاســى و ئاساییشــى ،هــەر بۆیــە تورکیــا
مژوڵبوونــى بــە پرســى کــورد لــە دەرەوە
بــە هەنگاوێــک دەزانــێ بــۆ ســەرقاڵکردنى
هێرشــە میدیایییەکــەى ناوخــۆ و پیشــاندانى
خــۆی وەک پاڵەوانــى پاراســتنى ســنورەکانى
تورکیــا .ئــەم ئەزموونــە کــە لــە میتــۆدى
پارتــى داد و گەشــەپێداندا هەیــە ،پێشــووتر
لــە حەفتاکانــدا بــە کاریگەریــى سیاســەتى
پارتــى ڕەفــا ،نەجمەدیــن ئەربــەکان لــە
هەڵمەتــى گرتنــى قوبــرس دا ســەرکەوتوو
بــوو ،هــەر لــەو کاتەیــش بەشــێکى گــەورە
لــە دەســتتێوەردان لــە قوبرســدا بــۆ
کەمکردنــەوەى ئــەو فشــارە زۆرەى ناوخــۆ
بــوو کــە لــە نێــوان ملمالنێــى چــەپ و
ڕاســتدا دەگــوزەرا.
 .2ئــەردۆگان فشــارێکى زۆری لــە ســەرە
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
پرســى کــورد ناســاند ،بەتایبەتــى لــەو
کاتــەوەى کــە پرۆســەى ئاشــتیى کــورد و
تــورک دەســتی پــێ کــرد و دانوســتانەکان
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
پەکەکــە ڕای گەیاندبــوو ،کەوتوەتــەوە
ســەر ڕەوگــەى پێشــوو ،چونکــە ئێســتا
بەئاشــکرا هــەم تورکیــا بۆردوومانــى شــوێن
ئامانجەکانــى پەکەکــە دەکا لــە ســنورى
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
عەبدولــا ئۆجــەالن فشــارێکى زۆری
نێودەوڵەتــى و ناوخۆیــی ،بەتایبەتى فشــارى
ڕێکخراوەکانــى کۆمەڵــى نێونەتەوەیــی لــە
ســەر دروســت کــردوە .ئــەم زیندانیبوونــەى
ئۆجــەالن و درێــژەدان بــە ڕەوشــەکەى
تێکــڕا لــە ئۆباڵــى سیاســەتى پارتــى داد و
گەشــەپێدان دەزانــن .ئــەم پارتــە بــە دەر لە
پرســى پەکەکــە و ئۆجــەالن ،لەگــەڵ پــارت
و ڕێکخــراوە مۆڵەتپێدراوەکانــى ناوخــۆى
تورکیــادا لــە تەنگژەدایــە ،بەتایبــەت لــە
پــاڵ هەدەپــەدا لــە ڕەوشــێکى خراپــى
پێوەندیدایــە و بــە هــەزاران کادێر و ئەندام
پەرلەمــان و هەڵســووڕاوى ئــەو پارتــە لــە
زیندانــدان ،ئــەم نەزمــە بەئاســانى بــۆ
ڕێکخراوەکانــى مافــى مــرۆڤ قــوت نادرێت
و ســااڵنەوە لــە بۆنــە جیاجیاکانــدا تورکیــا
بــە پێشــێلى مافــى مــرۆڤ و ئازادییــەکان
تۆمەتبــارە و نــاوى دەزڕێنــن .ئــەم ڕەوشــە
وای کــردوە تورکیــا بیــر لــە پاڵنەرەکانــى
کارابــوون و بەهێزبوونــى پرســى ناوخــۆى
واڵتەکــەى بکاتــەوە ،تورکیــا نیگەرانــە
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.
 .3تورکیــا لــە نیــازى شــاراوەیدا بڕیــاری
چەســپاوى هەیــە ،پێــى وایــە بوونــى خــۆى
لــە فراوانبوونــى ســنورى کیشــوەرەکەیدایە،
ئــەردۆگان خــۆى بــە کەمتەرخــەم دەزانــێ
کــە ناتوانێــت لــە ســەردەمى خۆیــدا
نەخشــەى سیاســیى تورکیــا بگۆڕێــت،
چونکــە لــە پێــش ئــەودا ڕێبەرەکانــى تــورک
بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان دەســتیان لــە
فراوانخــوازى و دەســتکەوتى گــەورەدا
هەبــوە بــۆ تورکیــا ،لــە ســەردەمى
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
ئــەو ســنورە و زیندووکردنــەوەى میراتــى
موڵکەکانــى ڕابــردووى عوســمانییەکان.
 .4هــاوکات کانتۆنــە کوردییــەکان
نموونەیەکــى ســەرکەوتووى خۆبەڕێوەبەرین
لــە ئەزمــووى  4ســاڵى ڕابــردووى خۆیانــدا،
ئــەم ئەزموونــە بوەتــە هێمایەکــى کاریگــەر
بــۆ ســەر نەســت و نواڕینــى کــورد
لــە باکــووردا ،هــەر بۆیــە دانپێدانانــە
نێودەوڵەتییــەکان و توێژینــەوە ئەکادیمییــە
زانکۆییــەکان لــە ســەر ئــەو ئەزموونــە
بەتــەواوى بوەتــە مایــەى نیگەرانبوونــى
تورکیــا .ئــەوان خاوەنــی ئەزموونێکــى
یاسایى و ڕەواى هەڵبژێراون و نموونەیەکى
دەگمەنــن لــە ســووریادا ،ئــەم نموونــە بــە
هیــچ شــێوەیەک نــەک تەنهــا بــۆ تورکیــا بــۆ
هیــچ کام لــە واڵتانــى ناوچەکــە بەســانایی
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هــەرس ناکرێــت .بــە گوێــرەى چاودێــران
نــەک هــەر خاڵــى گۆڕانــکارى دەبــن لــە
تورکیــادا ،بەڵکــوو لــە ناوچەکــەدا دەبێتــە
مایــەى گۆڕانکارییەکــى بەهێــز و کاریگــەر.
ئــەو هێزانــە تەنهــا لــە ڕووى پێکهاتــە و
داڕشــتنەوەى بەڕێوەبەرایەتییــەوە کاریــان
نەکــردوە ،بەڵکــوو بــە شــێوەیەکى سســت
کاتێــک لــە بــوارى پــەروەردە و ئابــوورى و
سیاســى و هــزرى و زمانەوانییــەوە گەلــێ
هەنــگاوى بــە بڕشــتیان نــاوە کــە مایــەى لــە
سەروەســتان و خوێندنــەوەى وردن و ســانا
نییــە تورکیــا بــە دەرهاویشــتە نەرێنییەکانــى
بوونــى هێزێکــى لــەم جــۆرە نەزانــێ.
 5عەفریــن لــە خۆرئــاواى فوراتــەوە
و
جیۆســتراتیژى
هەڵکەوتەیەکــى
جیۆسیاســیی هەیــە ،بــۆ خــۆى لــە
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
لەدەســتدەرچوونى دۆخەکــەى هەیــە.
 .6تورکیــا ترســى لەدەســتدەرچوونى
دۆخەکــەى هەیــە ،پێــى وایــە لــەم کاتــەدا
کــە هێشــتا بەرامــەى جەنگــى تیــرۆر
مــاوە فرســەتێکى باشــە تــا فشــار لــە
ســەر ئەمریــکا دروســت بــکات تــا لــە
هاوکارییەکانــى بــۆ ئــەم هێــزە بکشــێتەوە.
چونکــە هــەر دانپێدانانێکــى نێونەتەوەیــی
بــۆ ئــەو ئەزموونــە گــەر بێــت و لــەوەى
کــە هەیــە زیاتــر بێــت ئیتــر تورکیــا ناتوانــێ
ئــەم ڕەوشــە کۆنتــڕۆڵ بــکات .3بــە

بــڕواى چاودێــران تورکیــا پێــى بــاش بــوو
لــەم هێرشــانەوە بــۆ ڕای گشــتیى کــوردى
بســەلمێنێت کــە ئــەم ئەزموونــە ڕامکــراوى
دەســتى بەشــار ئەســەدن و لــە ســەریان
دێتــە وەاڵم ،تورکیــا مەبەســتیەتى ســووریا
بێتــە نــاو گەمەکــەوە ،لــە ئەگەرێکــى لــەم
جــۆرەدا ئەمریــکا ناچــار دەبێــت یارمەتیــى
ئــەو جواڵنــەوە کوردییــە نــەدات و بەتۆپزى
بیانخزێنێتــە بازنــەى بەرژەوەندییەکانــى
ســووریا و ئێــران و ڕووســیاوە ،چونکــە
ڕووســیایش گوتبــووى کاتێــک دێمــە وەاڵم
کــە لــە ڕێگــەى ســووریاوە پارێــزگارى
بکرێــن .ئــەم سیاســەتەى تورکیــا گەلــێ
الیەنــى پەنهــان و برینــدارى نێــو ئــەم
پرســە یــەکال دەکاتــەوە .کــە دیارترینیــان
ئەوەیــە ئیتــر ئەمریــکا لــەو دەســتگرۆیییەى
کــورد دەســڵەمێتەوە ،چونکــە تــا ئێســتەیش
بەشــار ئەســەد لــە الیــەن ئەمریــکاوە
ڕەوایەتیــى نییــە و ئەمریــکا چەندیــن جــار
گوتوویەتــى کــە ئــەم ڕژێمــە لــە ســووریادا
نابــێ ئاینــدەى هەبێــت.
https://www.thenation.com/article/ .1
showdown-in-afrin-turkeys-attackon-syrias-kurds-threatens-thatcountrys-most-democratic-pluralist/force
http://www.css.ethz.ch/en/.2
services/digital-library/articles/article.
-html/bf9c3799-ee4b-44e4-a2d5
1d29dd2d7a6b/pdf
https://syria.chathamhouse.org/.3
15- -09 -assets/documents/2016
kurdish-self-governance-syria-sary.
pdf
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پشێویی پێوهندییهكانی
نێوان توركیا ــ ئهمهریكا

ل ه عهرهبییهوه :شاناز ڕەمزی هیرانی

“

ئهردۆگان ههر زوو ڕای
گهیاند ،كه ئهو ئۆپهراسیۆنه
به یارمهتیى چهند گروپێكى
بهرههڵستكارى سووریا
ئهنجام دهدات ،وهك چۆن
ل ه قهڵغانى فورات ڕووی
دا ،ئهمهیش شهرعیهتى بۆ
توركیا زیاتر كرد بێته ناو
خاكى سووریاوه
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لــهو كاتــهى پارتــى داد و گهشــهپێدان
جڵــهوى دهســهاڵتى لــه توركیــا گرتوەتــه
دهســت ،پێوهندییهكانــى نێــوان توركیــا
و ئهمهریــكا جارجــاره دهكهوێتــه نــاو
قهیــران و ئاڵۆزییــهوه ،ئهمهیــش زیاتــر
خــۆى لــه گۆڕانــى سروشــتى پێوهندییهكـهى
دهبینێتـهوه دواى جهنگــى ســارد و گۆڕانــى
دیــدگای توركیــا بــۆ پێگــه و ڕۆڵــى خــۆى
لـه ڕووى ئیقلیمــى و جیهانییــەوە ،چونكـه
وهك دیــاره ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی
ئهمهریــكا لــهو گۆڕانكارییانــهى الیهنــى
توركیــا تــێ نــاگات ،یــان ئــهو خواســتهی
ئهنقــهره ههیهتــى لــه ههمبــهر
پێوهندییهكانیــان و ســهربهخۆبوونى لــه
بڕیارهكانــى سیاســهتى دهرهوهی ڕوون
نییــه.
ئهمــڕۆ ،پێوهندیی ـهكان چیتــر پاشــكۆبوونی
ئهنقــهره بــۆ سیاســهتی واشــنتۆن وهك
قۆناغــی جهنگــى ســارد وابهســته
نییــه ،نــه بــه ســتراتیجیهته هاوبهشــه
ڕاگهیهنراوهكــهى ســاڵى  1995و ،نــه بــه
هاوبهشــیى نموونهیــى نوێــی نێوانیــان
لــه ســهر شــێوازی (ئهزموونــی توركیــا)،
وهك لــه ســهر زارى بــاراك ئۆبامــا،
ســهرۆكى پێشــووى ئهمهریــكا وهســف
دهكــرا ،بهڵكــوو ئێســتا پشــێویى ب ـهردهوام
و قهیرانــى یــهك لــه دواى یهكــه،
گرینگتریشــیان:
یهكــهم :ڕادهســت نهكردنــهوهى فهتحولــا
گولــهن بــه توركیــا ،تۆمەتبــارى یهكــهم
لــه ههوڵــی كودهتــا شكســتخواردوهكهى
هاوینــى  ،2016ههروههــا ڕهتكردنــهوهى
داواكاریــى توركیــا ســهبارهت بــه
لێكۆڵینــهوه لهگهڵیــدا.

دوهم :پشــتیوانیكردنى بهردهوامــى هێــزه
كوردییــه چهكــدارهكان لــه ســووریا ،كــه
لــهالى توركیــا بــه گروپــى تیرۆریســتی
ههژمــار كــراون.
ســێیهم :دۆســیهى ڕهزا زهراب ،بازرگانــى
توركــى بــه ڕهچهڵــهك ئێرانــى ،كــه بــه
الى ئیدانهكردنــى بهرپرســێكى گــهورهى
بانكــى حكوومهتــى توركیــا دهشــكێتهوه و
حكوومهتــی ئهنقهرهیــش بــه كودهتایــهك
وهســفى دهكات بــۆ بــه ئامانجكردنــى
واڵتهكــهى لــه ڕووى ئابوورییــهوه.
چــوارهم :ههڵویســتى توركیــا لــهههمب ـهر
پرســى ڕووبهڕووبوونــهوهى بڕیارهكــهى
دۆناڵــد ترهمــپ ســهبارهت بــه شــاری
قــودس.
پێنجــهم :چهنــد قهیرانێكــى الوهكیــى
كــهم قهبارهتــر و كاریگهرتــر لهوانــهى
ســهرهوه ،وهك لێكۆلینــهوهى لهگــهڵ
پاســهوانى تایبهتــى ســهرۆكى توركیــا لــه
ئهمهر یــكا .
ئــهم قهیرانانــه ،بــه تایبهتییــش
ههڵوێســتى هاوپهیمانانــى توركیــا لــه
پهیمانــی باكــووری ئهتڵهســى لــه مــاوهى
و پــاش كودهتــا شكســتخواردوهكه ،وای
كــرد زیاتــر لــهڕووســیا نزیــك ببێت ـهوه و
پێكــهوه لــهســهر چهندیــن پــرس كــۆك
بــن و هاریكاریــى یهكتــر بكــهن لــه
پرســى ســووریا .دوا جاریــش ئهنجامدانــى
گرێبهســتى وشــەى بهرگــری ( ،)S400كــه
ڕهههندێكــى ســتراتیجیى دوورمــهوداى
لــێ كهوتوەتــهوه ،بــهاڵم پشــێوییه هــهر
گــهوره و مهترســیدارهكهى نێــوان توركیــا
و ویالیهتــه یهكگرتــوهكان بریتییــه لــه
پشــتیوانیكردنى كــوردهكان لــه ســووریا.
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ئهمهریــكا ڕاشــكاوانه و بهئاشــكرا بــه
شــێوهیهكى بــهردهوام ئــهو گروپــه
چهكــداره كوردانــهى خســتوەته ڕیــزى
ســوپایهكى نیزامیی ـهوه ،ك ـه ژمارهیــان ب ـه
دهیــان هــهزار كــهس مهزنــده دهكرێــت.
واشــنتۆن پێــى وایــه پارتــى یهكێتیــى
دیموكراتیــك ( )PYDهاوپهیمانێكــى
ناوخۆیییــه بــۆ ڕووبهڕووبوونــهوهى
ڕێكخــراوى دهوڵهتــى ئیســامى (داعــش)،
هێزێكیشــه لــه گۆڕهپانهكــهدا خــۆى
ســهلماندوه لــهڕووبهڕووبوونــهوهى ئــهو
ڕێكخــراوه هــهر لــه كاتــى شــهڕهكانى
كۆبانــێ لــه ســاڵى 2014دا ،كــه الیهنــى
ســهربازیى ئــهو پارتــه و یهكینهكانــى
پاراســتنى گ ـهل ( )YPGدژى ڕێكخراوهك ـه

ئهنجامیــان داوه.
پشــتیوانیى ئهمهریــكا و دابینكردنــى
پێداویســتییهكانى ،بــه شــێوهیهكى
بــهردهوام و سهرتاســهر لــه الیهنــی
سیاســى و دارایــى و سـهربازى و میدیاییــش
بهڕێــوه دهچێــت ،لهوانهیــش دابینكردنــى
بڕێكــى زۆر ل ـه چهكــى قــورس و ســووك
و مهشــقپێكردنى چهكدارهكانــی لــه
ســهر شــێوازه پێشــكهوتوهكانی هونــهرى
جهنــگ .
ئــهو چهتــره ئهمهریكییــهى بــۆ
هێزهكانــی كــوردی الیهنــى سیاســى و
میدیاییشــى گرتوەتــهوه ،ئهویــش بــه
گۆڕینــى نــاوى یهكینهكانــى پاراســتنی
گ ـهل بــۆ هێزهكانــى ســووریاى دیموكــرات

( ،)SDFدواى هاتنــى ڕهگــهزى تــر بــۆ
نــاو حیزبهكــه ،الیهنــى ســهربازییش ،كــه
مانــهوهى ڕهگــهزى حیزبــی لــه مهنبــهج
دواى دهركردنــى داعــش لــهو شــاره
و پاراســتنى لــه هێزهكانــى توركیایــش
دهگرێتــه خــۆ .لــه الیهكــى تریشــهوه
بوونــى ئــهو پارتــه كوردییــه چهكدارانــه،
وهك پاســاوێك وایـه بــۆ بوونــى سـهربازیى
ئهمهریكــى ل ـه ســووریا لــهس ـهر شــێوهى
بنكــهى ســهربازى لــه ناوچهكانــى ژێــر
دهســتى ئهوانــدا ل ـه خۆرههاڵتــى فــورات،
بۆیــه بــه ڕای زۆر چاودێــر ئــهو كارهى
ك لــه
ئهمهریــكا بریتییــه لــه بهشــێ 
تێڕوانینهكانــى بــۆ چارهســهركردنی
قهیرانــی ســووریا بــه ڕێگ ـهى دابهشــبوون

ژمارە ( )26-27نیسان 2018
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یــان دامهزراندنــی سیســتمی فیدراڵــی.
هاوپهیمانێتییــهك لــه ســهر
لێــوار
بــۆ توركیــا ،پارتــى یهكێتیــى دیموكراتــى،
كرێكارانــى
پارتــى
درێژهپێــدهرى
كوردســتانى توركیایــه ( ،)pkkكــه لــه
ڕیــزى هێــزه تیرۆریســتهكان پۆلێــن
دهكرێــت بــههــۆى ئــهو جهنگــهى هــهر
لهســاڵى 1984وه لــه دژى توركیــا بهرپــاى
كــردوه .درێژبوونــهوهى پارتــى یهكێتیــى
دیموكراتــی بــۆ پارتــى كرێــكاران تهنیــا
پڕوپاگهندەیهكــى توركیــا نییــه ،بهڵكــوو
چهندیــن ڕاپۆرتــى نێودهوڵهتییــش
جهختــى لــه ســهر دهكهنــهوه،
گرینگترینیــان ڕاپۆرتــى (ســهنتهرى
بهرگــرى دژى هێرشــه تیرۆریســتییهكان)
ى ســهر بــه پهیمانــی ناتۆیــه ،كــهســاڵى
 2016دهرچــوه.
پالنــى ئهمهریــكا بــه پێكهێنانــى
پاسـهوانانى ســنور لـه هێزهكانــى ســووریاى
130

دیموكــرات ،وای كــردوه پالنهكانــى
توركیــا ســهبارهت بــه عهفریــن بكهوێتــه
ســهر ڕێچكــهى كارا بــوون ،چونكــه
ڕهجــهب تهیــب ئــهردۆگان چەندیــ ن
جــار لــه لێدوانهكانیــدا ڕای گهیانــدوه،
كــه ئۆپهراســیۆنهكه لــه ســهروبهندى
ڕوودانـه .حكوومهتــی ئهنقـهره بـه ئاشــكرا
هێــزى زیاتــرى ڕهوانــهى ســنوورهكان
كــرد ،تهنانــهت هێــزه چهكدارهكانــى
توركیــا چهندیــن پێگهیــان لــه عهفریــن
تۆپبــاران كــرد .پــرۆژهى سیاســیى پارتــى
یهكێتیــى دیموكراتــی ،كــه بریتییــه لــه
دامهزراندنــى ههرێمێــك لــه باكــوورى
وه
ســووریا ،ئهنقهرهیــش الی خۆیــه 
بــه ههڕهشــهیهك ی دادهنێــت بــۆ ســهر
واڵتهكــهى ،بۆیــه ڕووبهڕووبوونــهوهى و
پووچهڵكردن ـهوهى تواناكانــى لــهس ـهرووى
لیســتى كاره پێشــینهكانى توركیایــه لــه
ئێســتادا ،لهوانهیــش پرۆســهى قهڵغانــى
فورات ،كه له ئابى ســاڵی  2016و مارســى

 2017ئهنجامــى داوه ،بــه مهبهســتی
ڕێگهگرتــن لــه دروســتبوونی پێوهندیــى
جوگرافــى ل ـه نێــوان كانتۆنهكانــى باكــوور
و خۆرئــاوا.

سهرچاوه :
http://midan.aljazeera.net
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كەلسوم عەلی
نوێنەری
هاوسەرۆكایەتیی
(پەیەدە) لە باشوور

چاوپێکەوتنی :سۆما

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

* بۆچوونــی بەڕێــزت لــە بــارەی
داگیــركاری توركیــا بــۆ عەفریــن
بەتایبەتــی ،كــە واڵتانــی ئیقلیمــی و
واڵتانــی خۆرئــاوا ئێســتا لــە دوورەوە
ێ ئــەوەی
تەماشــاكەرێكی ئاســایین ،بــ 
هەڵوێســتێكی ئەوتۆیــان هەبێــت لــە
ســەر داگیــركاری توركیــا بــۆ عەفریــن،
تەنهــا هەندێــك داتــا بــاو دەكەنــەوە
لــە ســەر كوژرانــی منــدااڵن یاخــود
ژنــان و پیــاوان لــە عەفریــن و هیــچ
هەڵوێســتێکی تریــان نییــە؟

كەلســوم عەلــی :هەمــوان دەزانیــن
عەفریــن لــە الیــەن داگیركەرانــی توركیــاوە
داگیرکــراوە ،ئــەم داگیرکارییــە تەنیــا بــۆ
ســەر كــورد و عەفریــن نییــە ،بەڵکــوو بــۆ
ســەر هەمــوو گەلــی ســووریا و ســەروەریی
ئــەو واڵتەیــە ،ئــەوەی لــەو هێرشــانەدا
دیــارە ،بــە تەنیــا كــورد ناكوژرێــت،
ئەوانــەی دەبنــە قوربانــی ،ئەو ئاوارانەیشــن
کــە لــە دەرعــا و ئیدلــب و ڕەقــە و حومــس
و حەمــاوە هاتوونەتــە كانتۆنــی عەفریــن،
كــە كانتۆنێكــی ئــارام بــوو ،ئەمــڕۆ لــە نــاو
ئــەم كانتۆنــەدا یەكــەم كــەس كــە دەســتی
هەڕەشــەی دەوڵەتــی توركــی لــە ســەر
بــەرز کراوەتــەوە ،منــداڵ و ژنــی عەرەبــە
لەگــەڵ کــورد ،ئــەم هێرشــانە بــە تەنیــا
بــۆ عەفریــن نییــن ،ئامانجــی دەوڵەتــی
توركیــا گەورەتــرە لــەوە ،ئامانجــی
دەوڵەتــی توركیــا ئەوەیــە بتوانــ ێ لــە
ڕێگــەی عەفرینــەوە بگاتــە مەبەســتەكانی
لــە ســووریادا ،عەفریــن هەنــگاوی یەكەمــە،
وردەوردە دەیەوێــت هەمــوو ئامانجەکانــی
لــە ســووریادا بهێنێتــە دی.
ئەمــڕۆ ئێمــە دەبینیــن هێزێکــی وەک
ســوپای تورکیــا ،کــە هێــزی دوەمــە لــە نــاو
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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
دەكاتــە ســەر ناوچەیەكــی وەك عەفریــن،
پێدەچێــت لــە لێكدانــەوەی خۆیــدا بڵێــت
مــن ئــەو گونــدە و ئــەو شــوێنەم داگیــر
كــردوە ،بــەاڵم ئــەوە هەمــووی دوورە لــە
ڕاســتییەوە ،ڕاســتییەكان دەشــارێتەوە ،جگە
لەوەیــش دەوڵەتــی توركیــا هەمــوو ئــەو
گــروپ و چەتانــەی لــە ســووریا چوونەتــە
پــاڵ سیاســەتی تورکیــا ،هەموویانــی
هەڵخەڵەتانــدوە ،ئەوانــی نــاردوە بــۆ
عەفریــن بــۆ ئــەوەی دیوارێــك لــە ســەر
ســنوور دروســت بــکات تــا نەتوانــن
بەرگــری بكــەن ،خــۆ ئەگــەر پاشەکشــە
بکــەن ،دەوڵەتــی توركیــا ڕێگرییــان لــێ
دەكات و بــ ێ خــواردن و نــان و چــەك
دەیانهێڵێتــەوە.
* بۆچوونــی تــۆ چیيــە لــە بــارەی ئەوەی
واڵتانــی هاوپەیمانــان و واڵتانــی
خۆرئــاوا و واڵتانــی ئیقلیمــی هــەر وا
بــە بێدەنگــی دەمێننــەوە؟

كەلســوم عەلــی :ئێســتا لــە هــەر چــوار
پارچــەی كوردســتان و لــە ئەورووپایــش
پشــتگیرییەكی بەهێــز لــە ســەر ئاســتی
خەڵــک و جەمــاوەر بــۆ عەفریــن هەیــە ،تــا
دێــت زیاتــر پشــتگیرییەكان بەهێزتــر دەبن،
وردوەوردە لە شــوێن و دەوڵەتی تریشــەوە
پشــتگیری دروســت دەبێــت ،چونکــە
خەریکــە بــۆ دونیــا دەردەکەوێــت کــە
ئامانــج لــە شــەڕە و ئــەو پەالمــارەی تورکیــا
بــە تەنهــا عەفریــن نیيــە ،بۆیــە ســەپاندن و
درێژەکێشــانی ئەو شــەڕە و قورســتربوونی،
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“

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

پرۆفایل:

کەلسوم عەلى

پێدەچێــت جگــە لــە کارەســاتە گەورەکــەی،
زیــان لــە ئاساییشــی جیهــان بــدات ،بــۆ
نموونــە دیســان بــە هــۆی ئــەو شــەڕەوە
گروپــی تیرۆریســتیی تــری وەک داعــش
بەهێــز ببنــەوە ،بۆیــە هەنــدێ لــە واڵتــان
هاتوونەتــە ســەر خــەت ،لەوانە فەرەنســا و
چەنــد واڵتێکــی تــر هەڵوێســتیان نوانــدوە،
ئەمەریکایــش لێدوانــی داوە و دەڵــێ:
ئەمــە قبــوڵ ناکەیــن ،بــەاڵم ئــەو لێدوانــە
ئــەو کاریگەرییــەی نییــە ،كاریگەریــی
ئــەوان دەبێــت زۆر لەمــە زیاتــر بێــت و
لــە ئاســت ئــەو هێرشــە و قورســاییی ئــەو
شــەڕەدا بێــت ،ئێمــە دەڵێیــن بێدەنگــی،
هاوكاریکردنــی ئــەو شــەڕەیە ،جگــە
لــەوە ڕۆڵــی دەوڵەتێکــی وەک ڕووســیا

زۆر خــراپ بــوو .پێــم وایــە هەتــا دێــت
پشــتیوانییەكانی عەفریــن زۆر بەهێزتــر
دەبــن و دەنگــی ناڕەزایــی دژی دەوڵەتــی
تورکیــا لــە شــوێنی تــرەوە بڵنــد دەبێتــەوە
و لــە ڕووی سیاسییشــەوە هەنــگاوی زۆر
گــەورە نــراوە.

 کەلسوم سادق عەلىلە ساڵى  1971لە دایکبووەتا پۆلى 12ى ئامادەى خوێندووەلــە ســاڵە 1990پەیوەندیکــردووە بــەحیزبــەوە
هاوســەرۆکى نوێنەرایەتــى پارتــى یەکێتــىدیموکــرات ،بەرپرســى پەیوەندییەکانــى
ژنانــى (پەیــەدە)
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عەبدولباقى یووسف

عەلى شەمدین

کاوە عەزیزى

ئەندامى مەکتەبی سیاسیی

ئەندامى مەکتەبی سیاسیی

ئەندامى مەکتەبی سیاسیی

حزبی یەکێتیى کورد لە

پارتى پێشکەوتنخوازى کورد

پارتى دیموکراتى کوردستان

سووریا

لە سووریا

– سووریا

هەرێمی کوردستان دوای ڕیفڕاندۆم ،مەترسی و گەلەکۆمەکێ
چاوپێکەوتنی :سەهەند

یەکێتیى نیشتمانیى

ئەنەکەسە وەک کارگە

کوردستان کاریگەریى

چەندین پارت و حیزبی

هەبوو لە بەهێزکردنى

زیاد کرد

پەیەدەدا

پەیەدە دەڵێت «ئەنەکەسە
قبوڵ ناکەین ،چونکە
فەلسەفەى بارزانى لە
خۆرئاوا دەسەپێنێت»

* هەرێمــى کوردســتان دواى
ڕیفرانــدۆم  ،لــە بــەردەم
مەترســییەکى گەورەدایــە و
گەلەکۆمەیەکــى
ڕووبــەڕووى
ناوچەیــی و نێودەوڵەتــى بوەتــەوە،
دەبێــت چــی بــکات بــۆ دەربازبــوون
لــەو قەیرانــە ،لــە کاتێکــدا ئێــوە
لــە هێزەکانــى خۆرئــاوا مانــاى
ئــەوە نییــە پێوەندیتــان نەبێــت
بــە مەســەلەى باشــوورەوە،
بەپێچەوانــەوە تێڕوانینــى جیدیتــان
هەیــە ،باشــوور چــى بــکات بــۆ
دەربازبــوون لــەو مەترســییانە؟
عەبدولباقــى یووســف :بــۆ مەســەلەى

کوردســتان هەمــوو پێکــەوە هاوبەشــن،
ئاشــکرا بــوو هێرشــی عێــراق بــۆ ســەر
هەرێمــى کوردســتان ،کاریگەریــى هەبــوو
لــە ســەر هەمــوو پارچــەکان ،باشــوورى
کوردســتانیش جێگــەى گرینگیپێدانــە
بــۆ ئێمــە ،لەبــەر ئــەوە زۆر گرینگــە
بارودۆخــى باشــوورى کوردســتان
چارەســەر بکرێــت ،چونکــە باشــوور
یەکــەم پارچــەى کوردســتانە ،کــە
ئیدارەیەکــى فیدڕاڵیــى هەیــە ،هیواداریــن
ئــەو ئیــرادە فیدڕاڵییــە بەهێزتــر ببێــت.
بۆ ئەو ڕووداوانەى دواى 16ـــى ئۆکتۆبەر
ڕوویــان دا ،پێویســتە پێداچوونەوەیەکــى
سیاســی هەبێــت ،هیواداریــن ڕۆشــنبیران
و سیاســەتمەدارانى کــورد ،بەتایبــەت
هەندێــک لــە کەســانى ســەربەخۆ کــۆ
ببنــەوە و گفتوگــۆ بکــەن ،تــا بزانرێــت
بۆچــى ئــەم ڕووداوانــە بــە ســەر
کــورددا دێــن ،ئەمــە کێشــەیەکی کۆنــە،
سیاســەتمەداران و خەڵکــى کــورد لــە
ڕابــردوودا ناڕەزاییــی زۆریــان دەربڕیــوە
لــەوەی کــورد ناتوانێــت لــە نــاو خۆیــدا

یەکگرتــوو بێــت ،بۆیــە پێویســتە ئــەم
نایەکگرتووییــە کارى لــە ســەر بکرێــت
و پێداچوونەوەیەکــى سیاســی و فیکــری
بکرێــت ،چونکــە هەتــا ئێســتا حکوومەتــى
هەرێــم و پارتــە سیاســییەکانى نــاو
پەرلەمــان ،کارێکــى وەهایــان نەکــردوە
و ڕۆژبــەڕۆژ ناکۆکییەکانــى نێوانیــان
زیاتــر دەبێــت ،هیواداریــن بتوانــن ژیانــى
خەڵــک باشــتر بکــەن بــە پێــى ئــەو
توانایانــەی لــە ژێــر دەســتیاندایە.
کێشــەکانى هەرێــم دەســتی واڵتانــى
دەوروبــەرى تێدایــە ،ئەمــڕۆ دەرفەتێکــى
زێرینــە بــۆ دەوڵەتانــى دەرەوە کــە
بتوانــن ئەزموونــی باشــوورى کوردســتان
هەڵبوەشــێننەوە ،لــە کاتێکــدا باشــوورى
کوردســتان ئێســتا بــە قۆناغێکــى زۆر
هەســتیاردا تێپــەڕ دەبێــت ،بۆیــە پێویســتە
گفتوگۆیەکــى فــراوان و شــەفاف لــە
نێــوان حیزبــە سیاســییەکانى هەرێمــى
کوردســتان دەســت پــێ بــکات.
* ڕیفرانــدۆم و شکســتەکانى لــە
هەرێمــى کوردســتان بــۆ ڕوویــان
دا ،پێــت وایــە چەنــدە کاریگەریــى
لــە ســەر بارودۆخــى خۆرئــاواى
کوردســتان هەیــە؟
عەلــى شــەمدین :بێگومــان بــۆ ئــەو

ڕووداوانــەى لــە 16ـــى ئۆکتۆبــەر ڕوویــان
دا ،یــان لــە هــەر کاتێکــى تــردا ڕوو
بــدەن ،دەبێــت فاکتــەرە خودییــەکان لــە
بەرچــاو بگریــن ،ئەگــەر لــە ناوخــۆدا
و لــە ڕووی خودییــەوە بــە تــەواوى
ئامــادەکارى هەبێــت ،ئــەو کات کێشــە
دەرەکییــەکان
دەســتتێوەردانە
و
کاریگەرییــان نابێــت ،بــەاڵم ئەگــەر
ئێمــە لــە نــاو خۆمانــدا یەکڕیــز و
یەکهەڵوێســت نەبیــن ،ســەرجەم

دەســتتێوەردانە دەرەکــى و ناوخۆییــەکان
کاریگەرییــان دەبێــت ،تەنانــەت کــەس
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،
کــە لــە پێشــووتردا ببــوە نیمچــە
دەوڵەتێــک ،بۆیــە دەبێــت هــەر الیەنێــک
الى خۆیــەوە دەســت پــێ بــکات و کار
بــکات بــۆ چارەســەرکردنى کێشــەکان.
ڕووداوەکانــى ڕیفرانــدۆم و 16ـــى
ئۆکتۆبــەر ،بــێ کاریگــەر نەبــوە لــە ســەر
خۆرئــاواى کوردســتان ،ئەگــەر جارێــک
کاریگەریــى لــە ســەر کــوردى بەشــەکانى
تــرى کوردســتان هەبووبێــت ،دە هێنــدە
زیاتــر کاریگەریــى لــە ســەر کــوردى
خۆرئــاواى کوردســتان هەبــوە و دەبێــت،
چونکــە پێوەندییەکــى زۆر تایبــەت
هەیــە لــە نێــوان کوردســتانى ســووریا
و کوردســتانى عێــراق ،لــە کاتێکــدا لــە
مــاوەى  10ســاڵى ڕابــردوودا کوردســتانى
ســووریا بوەتــە پاشــکۆیەکى کوردســتانى
عێــراق ،بۆیــە ئەگــەر جارێــک کاریگەریــى
لــە ســەر کوردســتانى تورکیــا و ئێــران
هەبێــت ،دە جــار کاریگەریــى لــە ســەر
ئێمــە دەبێــت.
کــە پــاش کەوتنــی ڕژێمــی عێــراق،
فیدڕاڵــى و ئەزموونــى کوردســتانى
عێــراق دروســت بــوو ،ســاڵى 2004
ڕووداوى 12ى ئــازار ڕووی دا لــە
کوردســتانی ســووریا ،بــە مانایەکــی تــر
ئێمــە لــە ســووریاوە باجــی فیدڕاڵییەکــەی
کوردســتانی عێراقمــان دا ،بۆیــە
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“

کێشەکانى هەرێم دەستی
واڵتانى دەوروبەرى تێدایە،
ئەمڕۆ دەرفەتێکى زێرینە
بۆ دەوڵەتانى دەرەوە کە
بتوانن ئەزموونی باشوورى
کوردستان هەڵبوەشێننەوە

شــۆڤێنیزمی عــەرەب و ڕژێمــى بەعــس
دەیانگــوت :پێویســتە ئــەو ئەزموونــەى
لــە کوردســتانى عێــراق ڕووی داوە ،هــەر
لــە ئێســتاوە ڕێگــەى لــێ بگــرن بــا نەگاتــە
نــاو کوردســتانی ســووریا ،ئێســتایش
دەڵێــن ،داواى مافــى کــورد مەکــەن لــە
ســووریا ،تەنهــا هاواڵتیبــوون بــۆ ئێــوە
بەســە ،چونکــە ئێســتا ئــەو ئەزموونــەى
لــە کوردســتانى عێــراق هەیــە ،بــەرەو
تێکچــوون دەچێــت ،بۆیــە دەڵێــم
کاریگەرییەکــى زۆر گــەورەى لــە ســەر
کــوردى ســووریا هەیــە ،هیواداریشــم
کوردســتانى عێــراق لــەو تەنگژەیــە
ڕزگارى ببێــت .دووبــارە و ســەدبارەی
دەکەمــەوە ،دەربازبــوون لــەو کێشــانە
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
بۆیــە لــە خۆرئــاواى کوردســتان
ســەرکەوتووین ،چونکــە لــە
خۆرئــاوا یــەک هێــز بڕیــار دەدات،
نــەک وەک باشــوور ،کــە چەندیــن
هێــزى جۆراوجــۆرى هەیــە ،هــەر
هێزێــک بــۆ خــۆى بڕیــار دەدات،
مەبەســتیەتى هەمــان ئەزموونــى
خۆرئــاوا پەیــڕەو بکەیــن لــە
باشــوور ،تــۆ پێــت وایــە هەمــان
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ئەزموونــى خۆرئــاوا شــایەنى
ئەوەیــە لــە باشــوور دووبــارە
بکرێتــەوە ،لەگــەڵ ئــەو فــرە
حزبییــەى لــە باشــوور هەیــە ،کــە
هەندێــک جــار کێشــە و گرفتــى
سیاســی و لێــدوان و گوتــارى
جیــاوازی لــێ دەکەوێتــەوە؟
کاوە عەزیــزى :ئاشــکرایە مــن وا

ناســراوم کــە دژى سیاســەتى پەیــەدەم،
بــەاڵم مــن نــە دژى پەیــەدەم ،نــە دژى
ئەوانــەم کــە لەگــەڵ سیاســەتى پەیــەدەن،
بــەاڵم ئــەو سیاســەتەى پەیــەدە دەیــکات
دوورە لــە حکومــدارى و شارســتانیەت
و بنەمــاى دیموکراســی ،ئەگــەر بــاوەڕ
ناکــەن ئــەوە نووســینگەیان لــە ســلێمانی
هەیــە بــا تاقــی بکەنــەوە و ئــەو سیاســەت
و ئەزموونــە بهێننــە ســلێمانى ،ئــەو کات
دەردەکەوێــت کــە قبــوڵ دەکرێــت یــان
نــا .ئــەو بــە ئێمــە دەڵێــت "هەمــوو
کێشــەکانمان چارەســەر کــردوە" ،ئایــا
تــۆ چیــت لــە خۆرئــاوا چارەســەر
کــردوە؟ کــوا گەلــى کــورد لــە خۆرئــاوا؟
ڕێــژەی ســەروو ()65-%60ی کــوردەکان
بوونەتــە پەنابــەر لــە دەرەوەى ســنوورى
ســووریادا ،لــە کوردســتانى عێــراق و
تورکیــا و ئەوروپــا دەربــەدەر بــوون،
ئەگــەر ئەمــڕۆ هەڵبژاردنێکــى دیموکــرات
لــە کوردســتانى ســووریا بەڕێــوە بچێــت،
15%ى کــورد لــە ســووریا نەمــاوە
کــە بەشــداریى هەڵبــژاردن بــکات،
ئێســتا حکومێکــى کــوردى لــە ســووریا
نەمــاوە ،بۆیــە دەبێــت بــۆ دروســتکردنى
حکوومەتێکــى کــوردى کار بــکات ،ئــەوان
بــۆ گەالنــى باکوورى ســووریا کار دەکەن،
بــەاڵم ئــەو گەالنــەى کــە لــە باکــوورى
ســووریان هــۆزی عەرەبیــن ،دژى

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

هەبوونــى کــوردن ،ئایــا چ ئەزموونێکیــان
هێنــاوە ،ئایــا دیموکراســییان دەســتەبەر
کــردوە؟ فێــرى مافــى مرۆڤیــان کردوویــن؟
سیســتمى دیموکراســی بــۆ هێناویــن؟
بەپێچەوانــەوە  65ســاڵە پارتــی کــوردى
هەیــە ،لیبراڵێکــى سیاســی هەبــوو،
کەلتوورێکــى سیاســی هەبــوو ،شۆڕشــى
کەلتووریمــان تێپەڕاندبــوو ،فرەیــی
سیاســی و تۆلێرانــس هەبــوو ،بــەاڵم
هیــچ کام لەوانــە نەمــا! ئایــا دەبێــت
ڕێگــە بدرێــت بــە عەشــایرى عەرەبــی و
میلیشــیا لەگــەڵ عەرەبــی دێــرەزوور و
ڕەقــە ڕێــک بکەوێــت و دژى پارتەکانــی
(ئەنەکەســە) ،دژی لەشــکرى ڕۆژ و
دژى پێشــمەرگە بێــت؟ ئەمــە سیســتمە
چ شــەرعیەتێکی هەیــە ،کــە نــە ڕژێــم
قبوڵــى دەکات ،نــە دەوڵەتانــى دەرەوە
قبوڵــى دەکــەن ،نــە ئەمەریــکا و ڕووســیا
قبوڵــى دەکــەن ،لــە هەمــان کاتــدا
ئێمەیــش قبوڵــى ناکەیــن ،واتــا پەیــەدە
هیــچ ئەزموونێکــى باشــى نەهێنــاوە،
بەپێچەوانــەوە پێــش ســاڵى  2011کــورد
لــە کوردســتانى ســووریا زۆرینــە بــوو،
بــەاڵم ئەمــڕۆ کەمینەیــە ،واتــا پەیــەدە
ئێمــەى لــە زۆرینــەوە کــرد بــە کەمینــە،
ئەمــە بــوو ســەرکەوتنەکەیان؟ ئێســتا
دەگونجێــت ئــەم ئەزموونــە ،کــە لــە
خۆرئــاوا ســەرکەوتوو نەبــوە ،ببرێتــە
باشــوور و لــەوێ پەیــڕەو بکرێــت ،دوا
جــار کوردانــى شــەنگال دەکــوژن و لەگەڵ
حەشــدى شــەعبی ڕێکەوتــن دەکــەن ،تــا
کانتــۆن لــە شــەنگال دروســت بکــەن،
ئەمــە کوردایەتیــی ئەوانــە؟
* کاوە عەزیــزى دەڵێــت ،پەیــەدە
چ سیســتمێکى دیموکراســی بــە
دەســت هێنــاوە بــۆ ئێمــە ،چ

دەســتکەوتێکى هێنــاوە جگــە لــە
تاکــڕەوى و ئاوارەبوونــى بەشــێکى
زۆرى کوردانــى ســووریا ،هەروەهــا
داواى هەڵبژاردنێکــى ئــازاد دەکات،
پێــی وایــە پەیــەدە دژى ئەنەکەســە
و لەشــکرى ڕۆژە ،کــە بێگومــان
دژى هێــزە سیاســییەکانى وەک
ئێوەیشــە ،پێــت وایــە پەیــەدە
بۆچــى ئــەم سیاســەتەى گرتوەتــە
بــەر؟ کــە پێشــتر (ئیبراهیــم بــرۆ)
ســەرۆکى پێشــووى ئەنەکەســە
گوتــى :پەیــەدە هەمــان سیاســەتى
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات و قبوڵــى
نییــە کــەس شــەریکى بێــت و
خەڵــک دەخاتــە زیندانەکانــەوە
و ناهێڵێــت هیــچ ئازادییــەک لــە
خۆرئــاواى کوردســتان بــە دەســت
بێــت ،کاوە عەزیزییــش گوتــى:
ئەگــەر قبوڵتانــە دەتوانــن هەمــان
ئەزموونــى خۆرئــاوا بهێنــن و لــە
ســلێمانى جێبەجێــی بکــەن ،کــە
ئێــوە ڕێگەتــان داوە نوێنەرایەتــى
بــکات؟
عەبدولباقــى یووســف :بــە ڕاســتى

“

ئایا تۆ چیت لە خۆرئاوا
چارەسەر کردوە؟ کوا

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

ئێمــە خۆیشــمان لــە نــاو ئەنەکەســەداین
و حزبێکــى جیــاواز نیــن ،پەیــەدە
سیســتمێکى تاکڕەوانــە لــە خۆرئــاواى
کوردســتان جێبەجــێ دەکات ،ســەرەتا
زۆر هەوڵمــان دا یەکڕیزیــى کــورد
دروســت بکەیــن ،ئــەو کاتــە ئەنجوومەنــى
نیشــتمانیى کــورد گەورەتریــن هێــز بــوو
لــە خۆرئــاواى کوردســتان ،تێکــڕاى
دەوڵەتــان لەگەڵمــان بــوون ،ئــەو کاتــە
پێگــەى ئەنجوومــەن زۆر کاریگــەر و بــاش
بــوو ،سازشــێكی باشــمان بــۆ کرابــوو،
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(پارتــى پێشــکەوتنخوازی کورد–ســووریا)
یــش لەگەڵمــان بــوو ،زۆر هەوڵمــان دا
یەکڕیزیــى نــاو ماڵــى کــورد دروســت
بکەیــن ،بــەاڵم بەداخــەوە پەیــەدە بــەو
ئەزمــوون و ســتراتیژ و عەقڵەیەتــە
تایبەتــەى هەیبــوو ،ڕێگــەى نــەدا و
هەوڵــی دا سیســتمى تاکــڕەوى جێبەجــێ
بــکات لــە خۆرئــاواى کوردســتان و
ڕێکەوتنــى هەولێــرى یــەک و هەولێــرى
دوو و دهۆکــی جێبەجــێ نەکــرد ،مــن
ناڵێــم ئەنجوومەنــى نیشــتمانیى کــورد
کەموکورتیــی نەبــوو ،بەپێچەوانــەوە
هەیەتــی ،بــەاڵم ئێســتا کاتــى ئــەوە نییــە
بــەو شــێوەیە قســە بکەیــن ،پەیــەدە ئــەو
ســتراتیژە جێبەجــێ دەکات و هــەوڵ
دەدات دەســەاڵتى خــۆى بســەپێنێت بــە
ســەر خەڵکــدا و دەیەوێــت الیەنەکانــى
تــر الواز بــکات ،ئێمــە نابێــت بــە
مەبەســتی کێشــە دروســتکردن چــاو بــە
مێــژوودا بخشــێنینەوە .بەڵکــوو پێویســتە
ســوودی لــێ وەربگریــن ،بــۆ ئــەوەى
کەڵــک وەربگریــن.
پەیــەدە پەیوەســت نەبــوو بــە
جێبەجێکردنــى ئــەو ڕێکەوتنــە ،ئاشــکرایە
تێکەاڵویــی ئــەوان لەگــەڵ حکوومەتــى
ســووریا و ئێــران بــوو ،ئەمــڕۆ شــتێکى
تــازە دروســت بــوە ،حکوومەتــى ســووریا
دواى ئــەو ڕووداوەى لــە باشــوورى
کوردســتان ڕووی دا ،بەشــار ئەســەد بــە
زمانــى خــوی هەمــوو شــتێکى کــوردى
ڕەت کــردەوە ،لــە چەنــد ڕۆژى پێشــوودا
پەیــەدەى بــە خائیــن نــاو بــرد ،کــە
پێوەندیــى لەگــەڵ ئەمەریــکا دەبەســتێت،
هەروەهــا لــە مــاوەى ڕابــردوودا لــە
کۆبوونــەوەى "ئەســتانە"دا ئامــادەکارى
دەکــرا بــۆ کۆنگــرەى "ســوچی"ی تایبــەت
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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،
ئــەم ئەزموونــە ئەزموونێکــى زۆر باشــە،
چونکــە ئــەو ئەزموونــەى پەیــەدە
جێبەجێــى دەکات ،دەرئەنجامــى خراپــى
دەبێــت ،لەبــەر ئــەوەى ناکرێــت تەنهــا
یــەک هێــز و یــەک دەســەاڵت هەبێــت،
بۆیــە نابێــت لــەو گفتۆگۆیــەدا بەشــدارى
بــکات لەبــەر پاشــەڕۆژى ســووریا ،ئەگــەر
بەشــداریى ئــەو گفتوگۆیــە بــکات ،ڕەنگــە
کاریگەریــى هەبێــت بــۆ جێبەجێنەکردنــى
مافــى کــورد ،بۆیــە بــۆ ڕێکخســتنەوەى
نــاو ماڵــى کــورد ،دەبێــت پەیــەدە تنــازول
بــکات و واز لــە یەکــڕەوى و تاکــڕەوى
بهێنێــت و ئامــادە بێــت گفتوگــۆ لەگــەڵ
ئەنجوومەنــى کــورد و هێــزى تــرى
خۆرئــاوا بــکات.
* هەندێــک ســەرچاوە بۆچوونەکانی
عەبدولباقــى یووســف و کاوە
عەزیــزى پشتڕاســت دەکەنــەوە ،کــە
لــە الیەکــەوە پەکەکــە و هێزەکانــى
لــە شــەنگال بــە دەســتى دەرەکــى
دەیانەوێــت هیاللــى شــیعى تــەواو
بکــەن بــۆ تێپەڕینــى هێزەکانــى
عێــراق و ئێــران بــۆ ســەر دەریــاى
ســپیى ناوەڕاســت لــەو ناوچەیــە و
هاوکاریکردنــى هێزەکانــى بەشــار
ئەســەد لــە قامیشــلۆ و ناوچەکانــى
تــر ،لــە هەمــان کاتــدا لــە
خۆرهەاڵتــى کوردســتان چ پەکەکــە
و چ پــژاک ،هێزەکانــى تــر بــە
ڕەســمى ناناســن و لــەو بارەیــەوە
کێشــەى زۆریــان هەیــە ،تەنانــەت

لــە خۆرئــاواى کوردســتان جگــە لــەو
ملمالنــێ سیاســییەى دەیکــەن،
بۆچوونــی کەســایەتییەکى وەک
دەروێش)یــش
(عەبدولحەمیــد
بــە هەنــد وەرناگــرن ،کێشــە
لەگــەڵ ئێــوە دروســت دەکــەن،
ئــەم تاکــڕەوى و توندڕەوییــەى
پەکەکــە لــە خۆرئــاوا و پارچەکانــى
تــر دەیــکات ،هۆکارەکــەى بۆچــى
دەگەڕێتــەوە ،پێــت وایــە پەیــەدە
ســازش لــە بۆچوونەکانــی دەکات،
لــە هەمــان کاتــدا هەڵوێســتى
هەمــوو هێزەکانــى خۆرئــاوا
چییــە بەرانبــەر بــە پەیــەدە،
بۆچــى گوتارێکــى یەکگرتووتــان
نییــە بەرانبــەر بــەو تاکڕەوییــەى
هەیەتــى ،وەک گوتــم :ئیبراهیــم
بــرۆ دەڵێــت "پەیــەدە ڕێــگا
نــادات لــە ســووریا کار بکەیــن و
هەڕەشــەمان لــێ دەکات ،لەگــەڵ
هەمــوو ئەمانەیشــدا پەیــەدە
بانگەشــەى یەکڕیــزى دەکات،
لــە کاتێکــدا ســەرکردەکانمان
لــە زیندانەکانــى ئەوانــدان و
بارەگاکانمــان دەســووتێنن و
کوشــتن و بڕیــن دەکــەن" ،بۆچــى
ســنورێک بــۆ ئــەو دەســەاڵت و
کارانــەى پەیــەدە و پەکەکــە
دانانرێــت ،خــۆ ئێــوە هێزگەلێکــى
زۆرن لــە خۆرئــاواى کوردســتان؟
عەلــى شــەمدین :پرســیارێکى

زۆر گرینگــە ،هەمــوو ئــەو ڕەخنــە
و گلەیییانــەى ڕووبــەڕووی پەیــەدە
دەکرێنــەوە ،پێوەندییەکــى زۆریــان بــە
ئێمەیشــەوە هەیــە ،چونکــە لــە مــاوەى

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

ژنە شەڕڤانێکی یەپەژە لەسەر سنووری تورکیا  -عەفرین

دوو ســاڵى ڕابــردوودا ئێمــە بەشــێک
بوویــن لــە ئەنجوومــەن ،تــا ئــەو کات
تەحەمولــی ئــەو قۆناغەمــان کــرد ،چونکــە
بەشــێک بوویــن لــەو ئەنجوومەنــە ،غــەدر
دەکەیــن ئەگــەر هەمــوو ئــەم کارەســاتانە
بخەینــە پــاڵ پەیــەدە ،پەیــەدە هێزێکــە
کــە خــۆی ڕێــک خســتوە بــەو شــێوەیەى
لــە پێشــتردا بــاس کــرا و ببێتــە دیفاکتــۆ،
بــەاڵم ئایــا ئێمــە چیمــان کــردوە؟ ڕاســتە
ئێمە  7ســاڵ هەوڵمان داوە لەگەڵ ئەوان
ڕێــک بکەویــن و زۆرینــەى پەیەدەیــش
قبــوڵ دەکەیــن ،بــەاڵم پەیــەدە یەکڕیــزى
ڕەت دەکاتــەوە ،هەمــوو دەســەاڵتەکانى
گرتوەتــە دەســتى خــۆى و هێزێکــى
دروســت کــردوە( ،وەک یەپەگــە) کــە
ئێمــە ناتوانیــن بەرانبــەرى بوەســتین،
لــە کاتێکــدا بوەتــە ســیمبوڵێک لــە دژى
تیرۆریســتان ،لــە قازانجــى پەیەدەیــە

هیــچ هێزێکــى تــر نەبێــت و هەوڵیــش
دەدەن ،بــەاڵم بــۆ ئێمــە یارمەتیــى ئــەوان
دەدەیــن؟ بــۆ یەکڕیزییــەک لــە نــاو
خۆمانــدا دروســت ناکەیــن؟ کاتێــک بــاس
لــە هیاللــى شــیعى دەکرێــت ،کێشــە لــە
نــاو کــورددا دروســت دەبێــت ،بەشــێکى
زۆر لــە چاودێــران دەڵێــن "ســووریا خاڵــى
بەیەکگەییشــتنى نێــوان هیاللــى شــیعى و
هیاللــى ســوننیى ســەردەمى عوســمانییە"
بەمەیــش بەرژەوەندیــى خــۆى دەســتبەر
دەکات ،کارەســات لــەو کاتــەوە دروســت
بــوو ،کــە کــورد دابــەش بــوو بــە ســەر
دوو میحــوەردا ،ڕاســتە ئەنەکەســە
سیاســەتێکی کــوردى و نەتەوەیــی
پەیــڕەو دەکات ،بــەاڵم وردەوردە
کەوتــە نــاو ئۆپۆزســیۆن و پاشــان بــۆ
نــاو تورکیــا ...هتــد ،پەیەدەیــش بــە
هەمــان شــێوەیە ،لــە کۆنگــرەى یەکەمــى

ئەنجوومەنــى کــوردى ســووریا خاڵێکــى
زۆر گرینــگ هەیــە ،کــە ئێمــە هیــچ
گفتوگۆیــەک لەگــەڵ ڕژێــم ناکەیــن،
ئەگــەر لــە ڕێگــەی ئۆپۆزســیۆنەوە
نەبێــت ،ئــەو ئۆپۆزســیۆنەیش کــە لــەو
 7ســاڵەدا دروســت بــوو ،دەســتێکى
ڕژێمــى تێــدا بــوو ،لــە هەمــان کاتــدا
شــۆڤێنیزمی ئیســامى ســەرکردایەتیى
دەکــرد ،بۆیــە وەردەوردە مافــى کــورد
ونبــوو و نەمــا ،هــەم لــە ســەر ئاســتى
نێودەوڵەتــى و هــەم لــە ئۆپۆزســیۆندا،
لــەم حاڵەیشــدا نــە ئێمــە نــە پەیــەدە،
هیــچ پێداچوونەوەیەکمــان لــە خــودى
خۆمانــدا نەکــرد ،ڕاســتە ئەنەکەســە
تەنهــا نوێنــەری کــورد بــوو لــە کۆنگــرەى
جنێــڤ و لــە ســەر ئاســتى نێودەوڵەتــى،
پەیەدەیــش لــە ســەر ئاســتى ناوخۆیــی
و لــە واقیعــدا ،هــەر یەکێــک لەوانــە
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دەیویســت لــە جێگــەى خــۆى بمێنێتــەوە،
پەیــەدە قبــوڵ نــاکات شــەریکى هەبێــت
لــە ســەر زەمینــەی واقیــع ،هەروەهــا
ئەنەکەســەیش پێــى خــۆش بــوو لــە
ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی تەنهــا خــۆی
نوێنەرایەتیــی کــورد بــکات ،بۆیــە کێشــە
لــەم خاڵــەدا هەیــە ،بــۆ چارەســەرکردنى
ئــەم کێشــەیەک پێویســتە هــەر یەکێکیــان
پێداچوونــەوە بــە خۆیانــدا بکــەن.
* کەواتــە هەمووتــان هــاوڕان لــە
ســەر ئــەوەى ،پەیــەدە تاکڕەوانــە
کار دەکات و خەڵــک دەخاتــە
زیندانــەوە ،لــە هەمــان کاتــدا
د.جاویــدان حەســەن دەڵێــت ،ئێمــە
ئیــرادەى خۆمــان ناخەینــە دەســتى
ئــەو واڵتانــەوە ،بــەاڵم لــە بەشــێکى
ئێــوە
ســەرکردەکانى
زۆرى
بیســتراوە ،جگــە لــەم کارانــەى
پەیــەدە و پەکەکــە ،بەڵکــوو
پاشــکۆى ســووریان و پەیــەدە
پاشــکۆى پەکەکــە و سیاســەتى
پەکەکــە جێبەجــێ دەکات ،تەنانــەت
بەشــێک لــە ســەرکردەکانى
باشــوورى کوردســتان پێیــان
وایــە پەکەکــە سیاســەتى عێــراق
و حەشــدى شــەعبی لــە شــەنگال
و هەندێــک ناوچــەى تــر جێبەجــێ
دەکات ،لەگــەڵ ئەوەیشــدا پەیــەدە
دەڵێــت "ئەنەکەســە سیاســەتى
پارتــى لــە خۆرئــاوا پەیــڕەو دەکات،
هەروەهــا دژى لەشــکرى ڕۆژیــن،
چونکــە دەیەوێــت سیاســەتى
پارتــى دیموکراتــى کوردســتان
لــە خۆرئــاوا جێبەجــێ بــکات،
ئێمــە ڕێــگاى پــێ نادەیــن" ،کام
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لــەم بۆچوونانــە ڕاســتن؟ لەگــەڵ
ئەوەیشــدا ئێــوە بــۆ ناتوانــن
بەرەیــەک دروســت بکــەن بەرانبــەر
پەیــەدە لــە خۆرئــاوا؟
کاوە عەزیــزى :لەڕاســتیدا پەیــەدە باڵــی

پەکەکەیــە لــە خۆرئــاوا ،کــە جگــە لــە
خۆیــان و فەلســەفە و سیاســەتى خۆیــان
کەســێکى تــر نابینــن ،واتــا هەمــان
ئــەو فەلســەفە و سیاســەتەى لــە شــاخ
و ئەشــکەوتەکان هەیــە لــە خۆرئــاواى
کوردســتانیش پەیــڕەو دەکرێــت ،ئێمــە
ســێ ڕێکەوتنمــان لەگــەڵ ئــەوان هەیــە،
دەمانەوێــت حکومێکــی هاوبــەش و
لەشــکرێکى هاوبــەش و هەڵبــژاردن
و سیســتمێکى دیموکراتــى هەبێــت،
ئێمــە دەڵێیــن "بەرگــرى لــەو خاکــە
بکــەن" ،نەمانگوتــوە بۆچوونــى پارتــى
دیموکراتــى کوردســتانى عێــراق فــەرز
بکــەن ،ئــەوان دەڵێــن "ئەنەکەســە قبــوڵ
ناکەیــن ،چونکــە فەلســەفەى بارزانــى
لــە خۆرئــاوا دەســەپێنێت" ،لــە کاتێکــدا
خــودى خۆیــان فەلســەفەى ئۆجەالنیــان
ســەپاندوە ،واتــا ئــەوەى بــۆ خۆیــان
قبوڵیانــە بــۆ بەرانبەرەکەیــان قبــوڵ
نییــە ،ڕاســتە ئێمــە بارزانییــن ،بــەاڵم
لــە هەمــان کاتــدا کــوردی ســووریاین و
دەمانەوێــت سیاســەتەکەمان سیاســەتێکى
ســووری بێــت و دەمانەوێــت خەڵکــى
کــوردی ســووریا بپارێزیــن ،ئایــا پاراســتنى
ســووریا لــە بەرژەوەندیــى پەکەکــە ،یــان
لــە بەرژەوەندیــى پارتــى دیموکراتــى
کوردســتانە؟ ئەمــڕۆ پەیــەدە شــەڕ لــە
ســەر خاکــى کوردســتانى ســووریا دەکات،
ســەرەتا دەچوونــە ســەر شــەقامەکان و
دەیانگــوت :بڕوخێــت ڕژێمــى بەعــس
و لــە ســنورى تورکیــادا دەیانگــوت:

بڕوخێــت ئــەردۆگان و تورکیــا ،ئایــا
شــەڕى ئێمــە ،شــەڕى ئــەردۆگان و
تورکیایــە؟ چــوار ســاڵ پێوەندیــى بــاش
بــوو لەگــەڵ تورکیــا ،گفتوگــۆ هەبــوو،
تورکیــا و پەیــەدە خۆشــحاڵ بــوون،
ئاشــکرایە ســاڵح موســلیم دەچــوو لەگــەڵ
هــاکان فیــدان ســەرۆکى میتــی تورکیــا
چــاى دەخــواردەوە ،بــەاڵم ئێمــە چوویــن
لەگــەڵ وەزیــرى دەرەوەى تورکیــا
قســەمان دەکــرد ،پێیــان دەگوتیــن
ئەوانــە ئەردۆگانییــن ،بــەاڵم هــاکان
فیــدان نائەردۆگانییــە ،ئێمــە تووشــی
کێشــەیەک بوویــن ،کــە بــوە هــۆى
لەباربردنــى چارەســەرى کێشــەى کــورد
لــە ســووریا ،بۆیــە ئێســتا کوردســتانى
ســووریا تەنهــا بــە نــاو مــاوە ،نــە بــە
هەڵبــژاردن کێشــەى کوردســتانى ســووریا
چارەســەر دەبێــت ،نــە بــە شــەڕ ،لــە
هەمــان کاتــدا بووینەتــە دوژمنــى
هەمــوو پارچــە و الیەنێــک ،عــەرەب و
ڕژێــم و تورکیــا دوژمنمانــن ،ڕووســیا و
ئەمەریکایــش دەســتمان ناگــرن و خۆمــان
شــەڕى خۆمــان دەکەیــن.
* لــە کاتێکــدا بەشــێکى زۆرى
هێزەکانــى خۆرئــاواى کوردســتان
دژى سیاســەتى پەیــەدە و تاکــڕەوى
و گواســتنەوەى ئایدیۆلۆژیــاى
خۆرئــاواى
بــۆ
پەکەکــەن
کوردســتان ،بۆچــى نەتانتوانیــوە
بــەر بــە سیاســەتى پەیــەدە بگــرن،
پێتــان وایــە خــودى خۆیشــتان
یەکگرتــوو نیــن ،بەشــێکتان
پشــتگیریى سیاســەتى یەکێتــى
و پارتــى دەکــەن ،بەشێکیشــتان
پشــتگیریى سیاســەتى خۆرئــاوا
گوتارێکــى
ئێــوە
دەکــەن،

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

یەکگرتووتــان نییــە ،بۆئــەوەى
بــەر بــە سیاســەتى پەیــەدە بگــرن؟
کاوە عەزیــزى :ڕاســتییەک هەیــە کــە

دەبێــت خەڵکــی کــورد بیزانێــت ،ئەویــش
ئەوەیــە ،پەیــەدە لــە کــوێ بــوو؟ پەیــەدە
لــە کوردســتانى عێــراق لــە شــاخ بــوو،
لەنــاکاو هاتــە نــاو شــەقامى کوردســتانى
ســووریا بــە چەقــۆ و شــەڕ ،حکوومەتیــش
کوردســتانى ســووریای ڕادەســتى ئــەوان
کــرد و بــە ڕێکەوتنێــک لەگــەڵ ئێــران و
ســووریا هاتنــە نــاو ســووریا ،ئایــا ئــەو
ڕادەســتکردنە بەرانبــەر بــە چ شــتێکە:
دوو خــاڵ بــوو 1- :لــە دژى ئۆپۆزســیۆنى
ســووریا ڕابوەســتێت و کوردســتانى
ســووریا بپارێــزن لــە ئۆپۆزســیۆنى
ســووریا 2- .لــە دژى بزووتنــەوەى
ڕزگاریخــوازى کــورد ڕابوەســتن ،تــا
ئەنەکەســە و پارتــى پێشــکەوتن و هیــچ
پارتێکــی تــر لــە نــاو کوردســتانى ســووریا
نەبێــت.
ئێمــە گروپــی ســەربازییمان هەبــوو،
ئــەوان بــە هێــرش و شــەڕ و کوشــتن
هەموویــان تێکــدا ،ئێمــە نەماندەویســت
شــەڕى براکــوژى ڕوو بــدات ،بەاڵم ئەوان
بەپێچەوانــەوە کارێکیــان کــرد بۆئــەوەى
شــەڕى براکــوژى دروســت بێــت ،ئێمــە
( )10000پێشــمەرگەمان هەیــە لــە ســەر
ســنوور ،ئەگــەر بمانەوێــت دەتوانــن بــە
چــوار ســەعات بگەنــە قامیلشــۆ ،بــەاڵم
ئێمــە نامانەوێــت شــەڕى براکــوژى
دروســت ببێــت ،بــۆ نموونــە مــن زۆر
پێــم ناخۆشــە ئەنەکەســە کەموکورتیــى
هەیــە ،بۆچــى پارتــى پێشــکەوتنخوازى
کــورد ئامــادە نییــە وتووێــژ لەگــەڵ
ئەنەکەســە بــکات؟ نــەک تەنهــا ئــەوان
بۆچــى هەمــوو الیەنەکانــى تــر نایەنــە

نــاو ئەنەکەســەوە؟
* ئێــوە بەشــدار بــوون لــە
ئەنەکەســە ،بۆچــى لــە دواییــدا
کشــانەوە؟ بــۆ ئێســتا ناچنــەوە
نــاو ئەنەکەســە ،تــا ئــەو بەرەیــەى
هەمووتــان داواى دەکــەن بەرانبــەر
بــە پەیــەدە دروســت ببێــت؟
عەلــى شــەمدین :پێشــتر باســم کــرد،

ئەگــەر هەمــوو کارەســاتەکان بخەینــە
ملــى پەیــەدە ،بێگومــان غــەدر لــە پەیەدە
دەکەیــن ،نــەک لەبــەر ئــەوەى پشــتگیریى
پەیــەدە یــان ئەنەکەســە بکــەم ،بەڵکــوو
پێویســتە ڕاســتگۆ بیــن ،پاشەکشــەى
ئێمــە لــە ئەنەکەســە ،بــە هــۆى ئــەوەوە
بــوو ،کــە ئەنەکەســە هێنــدە سیســتم و
هەڵوێســتى بەڕێــوە دەبــرد ،کــە ئێمــەى
قبــوڵ نەبــوو.
* وەک چى؟
عەلــى شــەمدین :کاتێــک ئەنەکەســە

دروســت بــوو ،چەنــد حزبێکــى گــەورە
و بچــووک لــە دەرەوە هەبــوون،
هەموویانــى کــۆ کــردەوە بــۆ یەکڕیــزى،
لــە مــاوەى  ٧ســاڵدا حــەوت حــزب هاتنــە
نــاو ئەنەکەســە ،یانــزە حــزب دەرچــوون،
ئێســتایش بیســت حــزب ماوەتــەوە،
ئــەم هەمــوو حزبــە چییــە؟ لــە کوێــوە
هاتــوون؟ ئەنەکەســە لەبریــی ئــەوەى
یەکخســتنى پــارت و حزبــەکان بــە دی
بهێنێــت ،وەک کارگــە چەندیــن پــارت و
حزبــی زیــاد کــرد ،ئەمەیــش ناخۆشــییەکى
گــەورە بــوو ،بڕیــارى ئەنەکەســە
کەوتــە دەســتى حزبــی بچــوک ،ئێمــە و
یەکێتیــى کــوردى ســووریا ڕێکەوتنمــان
کــرد کــە (عەبدولباقــى یووســف)یش
ئــەو ڕێکەوتنــەى واژۆ کــردوە ،کــە
پارتــە ســەرەکییەکان هــەوڵ بــدەن

بڕیــارى ئەنەکەســە لــە دەســتى حزبــە
کاریگەرەکانــدا بێــت ،بــەاڵم لــە کۆتاییــدا
ئــەو ڕێکەوتنــە جێبەجــێ نەبــوو ،ئەمــە
پرســیارێکە کــە بــۆ جێبەجــێ نەبــوو؟ لــە
الیەکــى تــر ،ئــەو کارەســات و کێشــانەى
لــە کوردســتانى ســووریا و هەرێمــى
کوردســتان و ناوچەکانــى تــر دروســت
بــوون ،ئــەو کات ئەمەریــکا و ڕووســیا و
هەمــوو واڵتــان پێداچوونەوەیــان دەکــرد،
ئێمــە لــە ڕێگــەی ئۆپۆزســیۆنەوە لەگــەڵ
تورکیــا پێوەندیمــان هەبــوو ،ئاســایی
بــوو مافــى خۆیشــمان بــوو ،بــەاڵم لــە
کۆتاییــدا پێچەوانــە بــوەوە ،تورکیــا دژى
ڕژێمــى ســووریا بــوو ،دەیویســت ڕژێمــى
ســووریا بڕوخێنێــت بۆیــە یارمەتیــى
ئۆپۆزســیۆنى دەدا ،بــەاڵم ئێســتا تورکیــا
لەگــەڵ ڕژێمــی ســووریا ڕێکەوتنــی
هەیــە.
لــە هەمــان کاتــدا ئەنەکەســە ڕۆڵێکــى
گرینگــى هەبــوو لــە یارمەتیدانــى
کوردســتان ،توانیبــووى نوێنەرایەتیــى
کــورد بــکات لــە جنێــڤ و تەنهــا کــورد
بــوون لــە کۆنگــرەى جنێــڤ ،ئێســتا
ناتوانــن فیکــرى خۆیــان بگــۆڕن بــە
شــۆڤێنى و تەنهــا داواى مافــى خۆیــان
بکــەن و هەڵوێســتی خۆیــان بســەلمێنن،
ناڵێــم بەرگریــی نەکــردوە ،بەرگریــی
کــردوە ،بــەاڵم وەک پێشــتر گوتــم:
وردەوردە ئۆپۆزســیۆن کەوتــە دەســتى
ئیســامییەکان و شــۆڤێنیى بەعســی.
* بۆچوونێــک هەیــە ،گوایــە
پاشەکشــەى ئێــوە لــە ئەنەکەســە
لــە ژێــر کاریگەریــى یەکێتیــى
نیشــتمانیی کوردســتاندا بــوە؟
عەلــى شــەمدین :نەخێــر ،خاڵێکــى

یەکێتــى هەیــە کــە جێگــەى ســەربەرزییە،
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 10ســاڵ پشــتیوانیى ئەنەکەســەمان کــردوە
لەگــەڵ حزبــی تــردا بوویــن ،ســووریا و
ئەنەکەســە دژى پەیــەدە بــوون ،ئــەوان
لەگــەڵ ئــەوەی هاوکاریــى پەیەدەیــان
دەکــرد ،ڕۆژێــک لــە ڕۆژان پێیــان
نەگوتیــن بــۆ کارێکــى وەهــا دەکــەن ،بــۆ
ســەربەخۆ و ئــازادن! ئەمــە خاڵێکــە کــە
نابێــت لــە بیــر بکرێــت.
* ئێــوە کــە تــا ئێســتا لەگــەڵ
کاوە
مــاون،
ئەنەکەســە
عەزیــزى گوتــى :بۆچــى پارتــى
پێشــکەوتنخوازى کــورد نایەتــەوە
نــاو ئەنەکەســە ،ئایــا بــە هاتنــى
ئــەوان ئێــوە دەتوانــن پێــش بــەو
هەژموونــەى پەکەکــە بگــرن،
هەروەهــا عەلــى شــەمدین بــاس
لــەوە دەکات ،لــە کاتێکــدا ئــەوان
پشــتیوانیى ئەنەکەســەیان کــردوە،
یەکێتیــى نیشــتمانیی کوردســتان
پشــتیوانیى پەیــەدەى کــردوە،
هیــچ ناڕەزاییەکــى نەبــوە ،پێشــت
وا نییــە یەکێتیــى نیشــتمانیى
کوردســتان زیــاد لــە پێویســت
پشــتیوانى و هاوکاریــى مــاددى و
سیاســی و ڕاگەیاندنــى پەیــەدەى
دەکــرد ،هــەر بــەو شــێوەیەى
کــە پارتــى هاوکاریــی ئێــوە و
ئەنەکەســە دەکات؟
عەبدولباقــى یووســف :وەک چــۆن

هاوکاریــی باشــوورى کوردســتان بــۆ ئێمــە
کاریگەریــى باشــی دەبێــت ،بــە هەمــان
شــێوە ناکۆکیــی نێوانیشــیان کاریگەریــى
خــۆى هەیــە ،ئــەو ناکۆکییــەى دواى
ســاڵى  2012دروســت بــوە لــە نێــوان
یەکێتیــى نیشــتمانیى کوردســتان و پارتــى
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دیموکراتــى کوردســتان ،کاریگەریــی
لــە ســەر خۆرئــاواى کوردســتان
هەبــوو ،یەکێتیــى نیشــتمانى کوردســتان
هاوکارییەکــى باشــی پەیــەدەى دەکــرد،
وای کــرد پەیــەدە کاریگەرییەکــى زیاتــرى
هەبێــت ،بێگومــان یەکێتیــى نیشــتمانیى
کوردســتان کاریگەریــى هەبــوو لــە
بەهێزکردنــى پەیــەدەدا ،مەبەســتم
ئەوەیــە ناکۆکیــى باشــوورى کوردســتان
کاریگەریــى لــە ســەر خۆرئــاواى
کوردســتان دەبێــت ،بۆیــە پێویســتە
پێداچوونەوەیەکــى دروســت و جیــدى
بکەیــن لــە خۆرئــاواى کوردســتان.
دەبێــت بــۆ هەڵوێســتەکانى پەیــەدە
پڕۆژەیەکمــان هەبێــت ،کــە نــە ڕێگــە لــە
کارەکانــى پەیــەدە بگرێــت ،نــە هەمــوو
کارەســاتەکان بخاتــە ملــى پەیــەدە،
ئێمــە وەک ئەنجوومەنــى نیشــتمانیى
کــورد پێویســتە پێداچوونەوەیــەک
بکەیــن ،ئــەم پێداچوونەوەیــە ڕێگــە
بــۆ ئــەو هێزانــە خــۆش بــکات لــە نــاو
ئەنجوومەنــى نیشــتیمانیى کــورددان،
تــا گەشــە بکــەن و کار بکــەن ،بــۆ
نموونــە پارتــى پێشــکەوتنخوازى
کــورد ،تــا هەڤااڵنــى پەدەکەســە لــە
نــاو ئەنجوومەنــى نیشــتمانیى کــورددا
پێداچوونــەوە لــە سیاســەتى خۆیانــدا
بکــەن ،نابێــت پەدەکەســە لــە ســووریا
هاوشــێوەى پەیــەدە خــۆى بســەپێنێت لــە
نــاو ئەنجوومەنــى نیشــتمانیى کــورددا،
کــە پەپــەدە هەژموونــى خــۆی ســەپاندوە
بــە ســەر خۆرئــاواى کوردســتان و تەنهــا
سیاســەتى خــۆى جێبەجــێ دەکات ،ئەمــە
ڕاســتییەکە دەبێــت پەدەکەســە خــۆى
لەگــەڵ بگونجێــت ،هەروەهــا دەبێــت
ئەنجوومــەن هەڵوێســتی هەبێــت بەرانبــەر

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

“

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

“

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،

ئــەو الیانانــەى لــە نــاو ئۆپۆزســیۆندان،
لەگــەڵ ئەوەیشــدا پێویســتە بەشــداریى
ئــەو گفتوگۆیــە بــکات ،کــە لــە جنێــف
دەکرێــت لەگــەڵ الیەنەکانــى ئۆپۆزســیۆن،
ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن ،ئــەو گفتوگۆیــە
بــێ کــورد نەکرێــت ،گــەر ئەنجوومەنــى
نیشــتمانیى کــورد هەوڵێکــى جیــدى
بــدات ،لــەو بــاوەڕەدام الیەنەکانــى
ئۆپۆزســیۆن و تورکیــا ســازش بکــەن ،لــەم
چوارچێوەیــەدا پێویســتە هەڤااڵنــى پارتــی
پێشــکەوتخوازى کــورد پێداچوونــەوە لــە
سیاســەتى خۆیانــدا بکــەن ،بۆئــەوەى
گــەر لــە ئەنجوومەنــى نیشــتمانى
دەرچــوون ،هەمــان سیاســەتى پەیــەدە
پەیــڕەو نەکــەن ،بۆئــەوەى یەکڕیزیــى
ماڵــى کــورد دروســت ببێــت.
* پێشــتر فەتحولــا حوســێنى
گوتــی "هەمــوو کات داوامــان لــە
ئەنەکەســە کــردوە ،ئەرکــى خــۆى
جێبەجــێ بکات و واز لەو تەشویشــە
بهێنێــت کــە لــە ســەر خۆرئــاواى
کوردســتان دروســتی کــردوە،
هەمیشــە خەریکــى سیاســەتى
داگیرکەرانــە ،دەیەوێــت سیاســەتى
پارتــى جێبەجــێ بــکات ،کێشــەمان
بــۆ دروســت دەکات ،دەچێتــە
نــاو ئــەو کــۆڕ و کۆبوونەوانــەى
دژى خۆرئــاواى کوردســتانن"،
ئایــا ئێــوە دەتوانــن بگەنــە
ڕێکەوتنێــک ،یــان پێویســتتان بــە
بەرەیەکــى یەکگرتــوو هەیــە ،بــۆ
ئــەوەى ڕووبــەڕووى سیاســەتەکانى
پەیــەدە و پەکەکــە ببنــەوە لــە
خۆرئــاواى کوردســتان؟
کاوە عەزیــزى :هێنــدەى عەبدولباقــى

یووســف ســەرۆکایەتیى ئەنەکەســەى
کــردوە ،مــن نیــو هێنــدەى ئــەوان وەک
پەدەکەســە ســەرۆکایەتیی ئەنەکەســەم
نەکــردوە ،ئاشــکرایە ئەنەکەســە
قەوارەیەکــى زۆر زۆر دیموکراتــە و کاک
عەلــی شــەمدینیش بــاش ئــەوە دەزانێــت،
وەک گوتــت :فەتحولــا حوســێنى دەڵێــت
"ئەنەکەســە دەچێتــە نــاو ئــەو هێزانــەى
کــە دژى خۆرئــاوان" ،کــە مەبەســتى
ئۆپۆزســیۆنى ســووریایە ،ئۆپۆزســیۆنى
ســوورى نوێنەرایەتیــى گەلــى ســووریا
دەکات ،کــە نزیکــەى  180دەوڵــەت
دانیــان پێــدا دەنێــت ،ئێمــە لەگــەڵ ئــەو
کەســانەین ،کــە دەمانەوێــت ئەنەکەســە
بەشــداریى کۆنگــرەى جنێــڤ بــکات و
بەرگــرى لــە مافــى کــورد بــکات ،گونجــاو
نییــە بڕیــارى پەیــەدە لــە ئێــران و
ســووریا بســەپێنرێت بــە ســەر کوردانــى
ســووریا ،بەڵکــوو بڕیــارى پەیــەدە تەنهــا
لــە قەندیــل جێبەجــێ دەکرێــت ،ئێمــە
نــە خزمەتــکارى بارزانییــن ،نــە سیاســەتى
بارزانــى لــە خۆرئــاواى کوردســتان
دەســەپێنین ،بەڵکــوو دەخوازیــن مافــى
کــورد لــە ســووریا بســەپێنین.
* قبوڵیشــتان نییــە سیاســەتى
پەکەکــە لــە خۆرئــاوا جێبەجــێ
بکر ێــت ؟
کاوە عەزیــزى :بێگومــان قبوڵــی

نا کە یــن .
* بــەاڵم لــە واقیعــدا ئێســتا
پەیــەدە سیاســەتى پەکەکــە
جێبەجــێ دەکات لــە خۆرئــاوا ،بــۆ
ئەمەتــان قبوڵــە؟
کاوە عەزیــزى :پەکەکــە تەنهــا

خۆ یە تــى .
* ئەڵتەرناتیڤ و چارەســەر چییە؟
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کاوە عەزیــزى :مــن ڕەشــبین نیــم،
بــەاڵم کوردســتانى ســووریا لــە گێژاوێکــی
مەزندایــە.
* بۆچــى پەکەکــە لــە هەمــوو
کوردســتان
پارچانــەى
ئــەو
دەســتێوەردان و گێرەشــێوێنى
دەکات ،لــە ڕابــردوودا لــە هەرێمــى
کوردســتان ئامــاژەکان بــاس
لــەوە دەکــەن  ،پەکەکــە بەشــێکە
لــەو ئــاژاوە و پشــێوییانەى لــە
هەرێمــى کوردســتان دروســت بــوە،
کاتێــک هێزەکانــى خۆرهــەاڵت
قســە دەکــەن ،پێیــان وایــە
پەکەکــە دەیەوێــت کوێخایــان
بــۆ دابتاشــێت ،لــە خۆرئــاوا
هەمــان کێشــەتان هەیــە ،لــە
شــەنگال دەچێتــە ســەر خەڵــک،
لــە ســنورەکانى شــارباژێڕ خەڵکــى
ئــاوارە کــردوە بــە هــۆی بوونــی
بــارەگا و بۆردوومانــی فڕۆکــەکان،
بۆچــى پەکەکــە ئــەم سیاســەتانە
جێبەجــێ دەکات ،بۆچــى هێــزە
کوردســتانییەکان ســنوورێکى بــۆ
دانانێــت؟
عەبدولباقــى یووســف :ئاشــکرایە

پەیــەدە حزبێکــى دۆکترینییــە و
عەقیدەیــەک جێبەجــێ دەکات ،بــە
مانایەکــی تــر پارتێکــی مارکسیســتییە،
بنەمــاى شــەراکەت و هاوبەشــیکردن
لەگــەڵ ئــەو حزبــە نییــە ،عەقڵیەتێکــى
تەڤگــەرە
هەیــە،
تاکڕەوانــەى
کوردســتانییەکانى هــەر ســێ پارچــەى
کوردســتان ،واتــا خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا
و باشــوور بــە دواکەوتــوو دەزانێــت
و زۆر جــار تۆمەتباریــان دەکات و
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بــە خیانەتــکار ناویــان دەبــات و
هــەر دەرفەتێکــى دەســت بکەوێــت
دەســتتێوەردان دەکات ،لــە خۆرئــاواى
کوردســتان چەندیــن دەســتتێوەردانى
خــراپ دەکات ،لەکاتێکــدا پێویســتە
ئێســتا نــاو ماڵــى کــورد یــەک بخەینــەوە
و بارودۆخــى ســووریا چارەســەر بکەیــن،
بۆیــە پێویســتە کــورد یەکدەســت بێــت
و یــەک گوتــارى سیاســییمان هەبێــت و
جێگــەى خۆمــان هەبێــت لــە گفتوگــۆ
نێودەوڵەتییــەکان ،کــە بەداخــەوە تــا
ئێســتا کارێکــى وەهــا نەکــراوە.
* چــى بکرێــت لــە خۆرئــاواى
کوردســتان بــۆ ڕێگریکــردن لــە
سیاســەتەکانى پەکەکــە و پەیــەدە؟
عەلــى شــەمدین :دەبێت پێــش هەموو

تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــاو بوەتــەوە،
کــە ســەرکردایەتیى ئەنەکەســە لەگــەڵ
پەیەدەیــە ،بــەاڵم شــتێکى هێنــدە گرینــگ
نییــە ،ئەگــەرى هەیــە ئەنەکەســە لــە
دواى بەســتنى کۆنگــرەى ســێیەمى خــۆی
و گۆڕینــی ســەرکردایەتییەکەى هەوڵێــک
بــدات بــۆ یــەک هەڵوێســتى ئامــادە
بێــت.
*دواین قســەى بەڕێزت چییە؟
کاوە عەزیــزى :وەک پێشــتر ئامــاژەى

پــێ کــرا ،بێگومــان پاراســتنى کوردســتانى
ســووریا پەیوەســتە بــە یەکێتیــى ئێمــەوە،
گــەر لــە کوردســتانى ســووریا یەکگرتــوو
نەبیــن ،کوردســتانى ســووریا نامێنێــت.

شــتێک واز لــە سیاســەتى تەخوینکردنــی
هێزەکانــى تــر بهێنیــن ،ڕاســتە پەیــەدە
کارى خــراپ دەکات لــە ســووریا،
بــەاڵم چەندیــن کارى باشیشــی کــردوە،
بــۆ نموونــە شــەڕى لــە دژى داعــش
کــردوە و چەندیــن ناوچــەى کــوردى
پاراســتوە ،بــەاڵم بــە تۆمەتبارکــردن
کێشــەکان چارەســەر نابــن ،دەبێــت
واز لــەو سیاســەتە بهێنــن ،ئەمــە لــە
الیــەک ،لــە الیەکــى تــر ئەگــەر سیاســەتى
دژیــەک هەیــە لــە نێــوان ئەنەکەســە و
تەڤــدەم ،ئەگــەر پەیــەدە تۆمەتــى ئــەوە
دروســت دەکات کــە ئەنەکەســە لەگــەڵ
تورکیایــە ،کــە ئەمــە بۆچوونــى ئێمــە
نییــە ،کــە دەڵێــن "پەیــەدە لەگــەڵ
ئێرانــە" ،ئەمەیــش بۆچوونــى ئێمــە
نییــە ،تورکیــا و ئێــران پێکــەوە ڕێــک
دەکــەون ،ڕووســیا و ئەمەریــکا ڕێکەوتــن
دەکــەن ،ئــەی کەواتــە بــۆ ئێمــە ڕێــک
ناکەویــن؟ لــە ڕابــردوودا وێنەیــەک لــە
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ڕێوار ئاودانان
ئەندامی دەستەی
سەرۆکایەتیی گشتیی
کۆما جڤاکێن کوردستان،
(کەجەکە).

ئەردۆگان بە بیانووی ناڕاست دەستی داوەتە
داگیرکاری لە عەفرین

ژنە گەریالکانی کەجەکە لە ئۆپەراسیۆندا

ڕێــوار ئاودانــان ،ئەندامــی دەســتەی
ســەرۆکایەتیی گشــتیی کۆمــا جڤاکێــن
کوردســتان (کەجەکــە) بــە ڕاگەیاندنــی
ئــەوەی کاربەدەســتانی ڕژێمــی ئێــران،
ســەبارەت بــە کــوردان و فیدراســیۆنی
دیموکراتیــی باکــووری ســوریا هەڵــە بیــر
دەکەنــەوە ،لێدوانــی ئــەم دوایییــەى
عەلــی ئەکبــەر ویالیەتــی ڕاوێــژکاری
بــااڵی خامنەیــی بــە نموونــە هێنایــەوە،
کــە دەڵێــت :ئەمریــکا دەیەوێــت
دەوڵەتێــک بــۆ کوردانــی ســوریا دروســت
بــکات ،ئاودانــان ڕای گەیانــد ،ئــەوە
شــیکردنەوەیەکی سەرانســەر هەڵەیــە و
کۆپییەکــە لــە تێڕوانینــی ئــەردۆگان بــۆ
پرســی کــورد.
ئاودانــان نوســیوویەتی ،ئــەردۆگان
بــە بیانــووی ناڕاســت دەســتی داوەتــە
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داگیــرکاری لــە عەفریــن ،ئەوەیــش لــە
کاتێکدایــە گەالنــی باکــووری ســوریا بــە
تێکۆشــانی ڕەوای خۆیــان ،خۆســەریی
چوارچێــوەی
لــە
دیموکراتییــان
ســنوورەکانی ســوریا دامەزرانــدوە،
ئــەو فیدراســیونە دەوڵــەت نییــە ،ســەر
بــە هیــچ زلهێزێکیــش نییــە ،بەڵکــوو
دەرخــەری نەتەوەیەکــی دیموکراتیــک
و خۆســەرە ،ئێرانیــش بــە هەڵبژاردنــی
بێدەنگــی بەرانبــەر هێرشــی دڕندانــەی
ســوپای تورکیــا بــۆ ســەر عەفریــن،
کەوتوەتــە خزمەتــی بەرژەوەنــدی و
پاوانخوازیــی دەوڵەتــی تورکیــاوە.
ئەندامــی دەســتەی ســەرۆکایەتیی گشــتیی
کۆمــا جڤاکێــن کوردســتان( ،کەجەکــە)،
ڕێــوار ئاودانــان ،لــە بەشــی کۆتاییــی
وتارەکەیــدا ئامــاژەى بــەوە کــردوە،

هیــچ یــەک لــە باڵەکانــی بناژۆخــواز،
ڕیفۆرمخــواز و ناوەندگــەرا ،توانــای
دەربازکردنــی ئێرانــی لــەو قەیرانــەی
کــە تێــی کەوتــوە نییــە ،بۆیــە تەنهــا
چارەســەری بەفەرمیناســینی مافــی
خۆبەڕێوەبــەری ناوچەیــی دوور لــە
دەســەاڵتی ناوەندییــە ،ئاودانــان
پشــتیوانی لــە پرســی ڕیفرانــدۆم کــردوە،
نووســیویەتی ،ڕیفرانــدۆم ڕێگەچارەیەکــی
ئاشــتییانەیە ،کــە بــە کەمتریــن نــرخ
دەتوانرێــت گۆڕانکارییــەکان جێبەجــێ
بکرێــن ،بــەاڵم مەرجــی بەڕێوەچوونــی
وەهــا ڕیفراندۆمێــک ئەوەیــە ،هێــزی
ئیــرادەی ڕیفراندۆمخــوازان زیاتــر لــە
بەرگریــی دەســەاڵتخوازان بێــت ،کــە
دوژمنایەتیــی هــەر چەشــنە گۆڕانکارییــەک
دەکــەن.
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ساڵح موسلم
بەرپرسی کۆمیتەی
پەیوەندییەکانی دەرەوەی
(تەڤدەم)

یەکینەکانی پاراستنی گەل ،لە کانتۆنی عەفرین خۆیان
ڕادەست ناکەن و درێژە بە بەرخۆدانی خۆیان دەدەن

هێزەکانی یەپەگە و یەپەژە لە کاتی مەشق کردندا

ســاڵح موســلم بەرپرســی کۆمیتــەی
پەیوەندییەکانــی دەرەوەی (تەڤــدەم)،
لــە بەرلینــی پایتەختــی ئەڵمانیــا،
کۆنفرانســێکی چاپەمەنیــی لــە بــارەی
هێرشــی داگیرکارانــەی ســوپای تورکیــا
بــۆ ســەر عەفریــن بەڕێــوە بــرد.
ســاڵح موســلم بــە ئامــاژەدان بــەوەی
تورکیــا بــۆ هێرشــی ســەر عەفریــن
ســوود لــە چەتەکانــی ئەلقاعیــدە ،داعــش
وەردەگرێــت ڕای گەیانــد ،تورکیــا
بەنیــازی بوژاندنــەوەی ئیمپراتۆریەتــی
عوســمانییە و بــاس لــە یەکێتیــی
نەتەوەیییــەک دەکات ،کــە بەشــێک لــە
خۆرئــاوای کوردســتان و حەلــەب و
کەرکــووک و موســڵ لــە خــۆ دەگرێــت.
گوتیشــی نزیکــەی ملێونێــک و 200
هــەزار کــەس لــە ناویانــدا  400هــەزار
ئــاوارەی شــەڕی ســووریا لــە عەفریــن
دەژیــن ،شانبەشــانی هێزەکانــی ســووریای
دیموکراتیــک ،بەرگــری لــە ناوچــە
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نیشــتەجێبوونەکان دەکــەن ،تورکیــا
بــە چەکــی ناتــۆ ،گەالنــی عەفریــن لــە
ناویانــدا ژنــان و مندااڵنــی بــە ئامانــج
و کۆمەڵکــوژ کــردوە .موســلیم ڕەخنــەی
لــە هەڵوێســتی جیهــان گــرت و ڕای
گەیانــد ،کۆمەڵــگای جیهانــی بــە گوتنــی
ئــەوەی نابێــت هاواڵتییانــی مەدەنــی بــە
ئامانــج بگیرێــن ،چــاوی خــۆی لــە ســەر
بەکارهێنانــی چەکــی کیمیایــی دژ بــە
گەالنــی عەفریــن گرتــوە.
ســاڵح موســلم ،لــە وەاڵمــی پرســیاری
ڕۆژنامەوانــان ســەبارەت بــە ڕێککەوتــن
لەگــەڵ ڕژێمــی ســووریا بــۆ ناردنــی
هێــز بــۆ عەفریــن گوتــی :داکۆکــی لــە
عەفریــن ئەرکــی دەوڵەتــی ســووریایە،
بــەاڵم لــەو بــارەوە تــا ئێســتا هیــچ
ڕێککەوتنێــک نەکــراوە ،ئێمــە خوازیــاری
پارچەپارچەکردنــی ســووریا نیــن ،تەنهــا
بەرگــری لــە سیســتەمی دیموکراتیکــی
خۆمــان دەکەیــن ،ڕژێمــی ســووریا لــە

ئەگــەری قبوڵکردنــی ئــەو سیســتمە
دەتوانێــت بێت و ســنوورەکانی بپارێزێت،
ئەگــەر بــە بــێ ڕێککەوتــن و بــە هەمــان
تێڕوانینــی کۆنەپارێــزی ڕژێمــی بەعــس
بیەوێــت بێتــە نــاو عەفرینــەوە ،بەرگــری
لــە خۆمــان دەکەیــن .بەرپرســی کۆمیتــەی
پەیوەندییەکانــی دەرەوەی (تەڤــدەم)
بیــری هێنایــەوە ،تورکیــا پێــش هێرشــی
ســەر عەفریــن پێشــنیاری کردبــوو
عەفریــن ڕادەســتی حکوومەتــی ســووریا
بکرێــت ،کــە ئــەو داواکارییــە مایــەی
پەســەندکردن نییــە ،گەالنــی ناوچەکــە
دەبێــت هــەر بــە شــێوەی خۆســەر ،لــە
چوارچێــوەی خۆســەری دیموکراتیــک
خۆیــان بەڕێــوە ببــەن.
موســلم جەختــی لــە ســەر ئــەوە کــردەوە،
یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل ،لــە کانتۆنــی
عەفریــن خۆیــان ڕادەســتی هیــچ الیەنێــک
ناکــەن و درێــژە بــە بەرخۆدانــی خۆیــان
دەدەن.
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شەڕڤان دەروێش
وتهبێژی ئهنجومهنی
سهربازیی مەنبەج

ئهگهر ئهردۆگان هێرش بكات ه سهر مەنبەج ،وهاڵمێكی
توند وهردهگرێت

هێزەکانی یەپەگە و یەپەژە

وتهبێــژی ئهنجوومهنــی ســهربازیی
مەنبــەج ڕای گهیانــد :ئــهردۆگان بــه
پڕوپاگهندهكانــی دهیهوێــت لــه مەنبــەج
پشــێویی بنێتــهوه و شــارهكه داگیــر
بــكات ،گوتیشــی :ئهگــهر ئــهردۆگان
هێــرش بكاتــه ســهر ناوچهكــه ،گهلــی
مەنبــەج وهاڵمێكــی تونــدی دهداتــهوه.
وتەبێــژی
دەروێــش،
شــهڕڤان
ئەنجومەنــی ســەربازیی مەنبــەج ،ڕای
گهیانــد :ئــەردۆگان دەڵێــت :خەڵکــی
مەنبــەج ناڕازیــن ،بــەاڵم ئــەو تەنیــا
مەبەســتی نانــەوەی پشــێوییه ،لــە نــاو
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پێکهاتەکانــی شــارەکە و هیــچ ڕاســتیی
تێــدا نییــە .گەلــی شــارەکە لــە دوای
ئازادبوونــی مەنبــەج ،بــۆ خۆیــان
کاروبــاری شــارەکەیان بەڕێــوە دەبــەن.
دهروێــش ئامــاژهی بــۆ ئــهوه كــردوە:
گەلــی مەنبــەج ،خۆیــان داعــش و
ئەردۆگان-یــان لــە شــارەکەیان وەدەر
نــا .ئــەردۆگان کاتێــک زانیــی ناتوانێــت
مەنبــەج بخاتــە ژێــر ڕکێفــی خۆیــەوە،
جلوبەرگــی داعشــی لــە بــەر ســوپای
ئــازاد کــرد و جهرابلووســی داگیــر کــرد.
ش ـهڕڤان دهروێــش ڕایشــی گهیانــد :لــە

مەنبــەج 180هــەزار کۆچبــەری ســووری
هــەن کــە لــەو ناوچانــەوه هاتــوون
کــە ئەردۆغــان و چەتەکانــی داگیریــان
کــردوە.
وتەبێــژی ئەنجومەنــی ســەربازیی
مەنبــەج ،لــە وەاڵمــی هەڕەشــەکانی
تورکیــا دەربــارەی مەنبــەج ،گوتــی:
ئەگــەر دەوڵەتــی تورکیــا بیەوێــت
کارێکــی لــەو جــۆرە بــکات ،وەاڵمێکــی
تونــد وەردەگرێتــەوە .ئێمــە بــە هەمــوو
توانــاوە مــاڵ و ژیانــی خۆمــان دەپارێزین.
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عهلی حهیدهر قهیتان
ئهندامی کۆنسەی
سهرۆكایهتیی
كۆماجڤاكێن كوردستان
(كهجهكه)

ئهو بهرخۆدانهی ئهمڕۆ ل ه عهفرین سهری ههڵداوه،
پهیوهست ه ب ه بهرخۆدانی ئیمڕاڵی

سوپای توركیا ل ه شهڕی عهفرین

عهلــی حهیــدهر قهیتــان ،ئهندامــی
دهســتهی ســهرۆكایهتیی كۆماجڤاكێــن
كوردســتان – كهجهكــه ،ســەبارەت
بــە پیالنگێڕی15ـــی شــوبات ڕای
گەیانــد :ســهرهڕای مهترســیی قڕكــردن،
ســهركهوتن لــه ههمــوو كات نزیكتــره.
ئامــاژهی بــۆ ئهوەیــش دەكــرد،
پیالنگێڕیــی نێونهتهوهیــی ســاڵی 1999
لــه الیــهن سیســتهمی ســهرمایهداریی
ههژموونگــهرا و جیهانگیــر ،بــۆ گۆڕینــی
دیزایینــی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت
ئهنجــام درا ،ئــهوهی پیالنگێــڕهكان
دهیانویســت بیكــهن ،ئێســتا ڕهجــهب
تهیــب ئــهردۆگان هــهوڵ دهدات
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ئهنجامــی بــدات ،ئهردۆغــان كــه
بانگــهوازی شــهڕ دهكات و زیهنیهتــی
دهوڵهتــی نهتهوهیــی ،زیهنیهتــی هــهر ه
مهترســیداری پیالنگێــڕه و مهنتقــی
ئهردۆگانیــش مهنتقــی پیالنگێــڕه.
عهلــی حهیــدهر قهیتــان ڕایشــی
گهیانــد :ڕۆحــی ئــهو بهرخۆدانــهی
ئهمــڕۆ لــه عهفریــن ســهری ههڵــداوه،
پهیوهســته بــه بهرخۆدانــی ئیمڕاڵــی و
پێویســته گهلــی كــورد و دۆســتهكانی
بزانــن ،كــه خــودی دهوڵهتــی
نهتهوهیــی ،پیالنگێــڕی و قڕكردنــه
دژی گــهالن .دهستنیشــانی كــرد ،بــه
پێكهاتهكانــی
ههمــوو
تێكۆشــانی

كۆمهڵگــه ،پێویســته بهرخــۆدان بكرێــت
بــه دڵنیاییــهوه دهبێــت كۆمهڵگــه لــه
دژی ئ ـهم قڕكردن ـه خــۆی ڕێــك بخــات،
ههڵوهســتهیهكی
خاوهنــی
ببێتــه
ڕ ێكخر ا و هیــی .
ئ ـهو ئهندام ـهی دهســتهی س ـهرۆكایهتیی
(كهجهكــه) لــە کۆتاییــدا ڕای گهیانــد:
پێویســته لــه ههمــوو دهڤهرهكانــی
خۆرئــاوا ،ههمــوو گــهالن بێتــه یــهك و
لــه دژی قڕكــردن خــۆی ڕێــك بخــات.
ئــهم بهرخۆدانــه نابێــت تهنهــا لــه
عهفریــن یــان ههرێمهكــه بمێنێتــهوه،
بهڵكــوو پێویســته لــه ههمــوو شــوێنێك
بــاو ببێتــهوه.
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دوران کاڵکان
ئەندامی کۆمیتەی
بەڕێوەبەری پارتی
کرێکارانی کوردستان
پەکەکە

باشووری کوردستان پێشەنگایەتیی چاالکییەکانی
عەفرین دەکات

ژنە گەریالکانی پەکەکە لە کاتی مەشقکردندا

دوران کاڵــکان ،ئەندامــی کۆمیتــەی
کرێکارانــی
پارتــی
بەڕێوەبــەری
کوردســتان -پەکەکــە دەڵێــت :ئەورووپــا
و باشــووری کوردســتان لــە چاالکییــەکان
بــۆ عەفریــن و ئازادیــی ئۆجــەالن
پێشــەنگایەتی دەکــەن.
دوران کاڵــکان ،لــر لێدوانێکیــدا بــۆ
ڕۆژنامــەی (یەنــی ئوزگــور پۆلیتیــکا)
باســی لــە چاالکییەکانــی بــۆ ئازادیــی
عەبدولــا ئۆجــەالن ،ڕێبــەری گەلــی
کــورد و عەفریــن کــرد.
کاڵــکان گوتــی :پێویســتە هەمــوان
پشــتگیریی بەرخۆدانــی ئیمرالــی بکــەن،
کــە مــاوەی  20ســاڵە بــە هەمــوو
هێــزەوە بەردەوامــە ،لــە دژی سیســتمی
دەســەاڵتدار و زۆردار ،پیاوســاالر و
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قڕکــەر وەســتاوەتەوە ،مــرۆڤ بــەرەو
ئازادیــی و دیموکراســی ڕادەکێشــێت،
دەیانەوێــت بــە سیســتمی ئەشــکەنجەی
ئیمرالــی ئۆجــەالن بوەســتێنن و ڕێــگا
نــەدەن دەنگــی بگاتــە گــەالن.
لــە بەشــێکی تــری قسەکانیشــیدا گوتــی:
ڕاســتە کــە لــە 11ی ئەیلولــی 2016وە،
هیــچ زانیارییــەک لــە بــارەی ئۆجەالنــەوە
بــە دەســت نەگەیشــتوە ،بــەاڵم مــاوەی
 19ســاڵە کــە گۆشــەگیری بــە قورســترین
شــێوە بــە ســەریدا ســەپێنراوە ،ئەگــەر
ئێمــە تەنیــا جەخــت بکەینــە ســەر
ســاڵونیوی ڕابــردوو ڕاســتی بــە تــەواوی
ئاشــکرا نابێــت.
کاڵــکان گوتیشــی :هــەر چەنــد
چاالکییــەکان لــە دژی گۆشــەگیری

لــە هەمــوو شــوێنێکدا ئەنجــام دران،
بــەاڵم لــە ئەورووپــا ئــەو چاالکییانــە
هەڵوێســتێکی گەورەیــان پیشــان دا ،ئێمــە
بــەرزی دەنرخێنیــن ،ئــەو چاالکییانــە لــە
ئەمریــکا ،ئەفریقــا و ئاســیا بــاو دەبنەوە،
ئەورووپــا لــە پێگــەی پێشــەنگدایە
بــۆ ئــەو چاالکییانــە ئەوەشــی گــوت:
گەلــی کــورد لــە باشــووری کوردســتان
شانبەشــانی ئەورووپــا بــۆ چاالکــی لــە
دژی داگیرکاریــی عەفریــن ،لــە دژی
گۆشــەگیرکردنی ئۆجــەالن پێشــەنگ
بــوون ،گەلەکەمــان لــە ڕۆژهەاڵتیــش
لــەو کاتانــەی فشــارەکان لــە الیــەن
حکومەتــی ناوەندییــەوە کــەم بێتــەوە
چاالکــی ئەنجــام دەدەن.
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کۆنسەی سەرۆکایەتیی
کۆما جڤاکێن کوردستان-
(کەجەکە)،

بەرخۆدانی ئیمرالی و عەفرین پیالنگێڕیی نێودەوڵەتی
پوچەڵ دەكاتەوە

“

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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(کەجەکــە) ڕای گەیانــد ،داگیــرکاری
حکوومەتــی تــورک بــۆ ســەر عەفریــن
بەردەوامیــی پیالنگێڕیــی نێودەوڵەتییــە و
بەرخــۆدان پووچەڵــی دەکرێتــەوە.
کۆنســەی ســەرۆکایەتیی کۆمــا جڤاکێــن
کوردســتان( -کەجەکــە) ،ڕاگەیەنراوێکــی
بــە بۆنــەی بەرخۆدانــی عەفریــن و
ســاڵیادی پیالنگێڕیــی نێودەوڵەتــی لــە
دژی عەبدولــا ئۆجــەالن و گەلــی کــورد
بــاو کــردەوە ،تێیــدا هاتــوە ،بەتونــدی
پیالنگێڕیــی ئــەو هێــز و الیــەن و
دامەزراوانــە شــەرمەزار دەكەیــن ،كــە
ڕۆڵیــان هەبــوو لــە پیالنگێڕیــی 15ی
شــوبات وەك یەكێــك لــە قێزەونتریــن
ڕووداوەكان لــە مێــژوودا.
لــە بەردەوامیــدا ڕاگەیەنــراوە :جوانتریــن
پێناســە بــۆ پیالنگێڕیــی نێودەوڵەتــی ڕێبــەر
ئاپــۆ كردوویەتــی و دەڵێــت :سیســتەمی
ســەدەی بیســتەم پێــی وابــوو ،وەك
كۆســپێكی جیــدی لــە بــەردەم لێكدانــەوە
دووســەد ســاڵییەكەی هەژموونگەراییــی
ســەر خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و
سیاســەتیان لــە بــارەی كوردســتانەوە
ســەرم هەڵدابــوو ،بۆیــە بــە هەڕەشــە و
مەترســی دادەنــرام بــۆ ســەر ســەرجەم
پیــان و پڕۆژەكانیــان ،لــەو كاتەیشــدا
ئەمریــكا دەیویســت پــڕۆژەی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســتی گــەورە جێبەجــێ بــكات،
لــەو ڕێگەیــەوە سیســتەمەكەیان لــە
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا پیــادە بكــەن،
لــە بەرانبــەر ئــەوەدا ئــەو گۆڕانــكاری
و پێشــكەوتنانەی بــە پێشــەنگایەتیی
پەكەكــە لــە كوردســتاندا بەرهەمهاتبــوون،
ڕۆڵــی كلیلیــان دەبینــی ،هــەر بۆیــە
بێكاریگەركردنــم بــە شــێوەیەكی ڕەهــا
پێویســتییەكی هەلومەرجــی ئــەو كاتــە

بــوو ،هەتــا بتوانــن پڕۆژەكانیــان جێبەجــێ
بكــەن ،لەبــەر ئــەوە پێیــان وابــوو لــە
كەســایەتیی منــدا مەترســیدارترین
ڕەقیبــی خۆیــان بــە تەڵــەوە كــردوە،
ڕێگەیــان بــۆ ســەركەوتنی خۆیــان خــۆش
كــردوە.
ڕاگەیەنــراوی (کەجەکــە) بــەم شــێوەیە
بەردەوامیــی پــێ دراوە :پیالنگێــڕان
ویســتیان جارێكــی تــر و هاوشــێوەی
ســەدەی بیســتەم بــێ ڕەچاوكردنــی
ئیــرادە ،ویســت و ڕاســتیی گەالنــی
ناوچەكــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و
جیهــان ڕێــك بخەنــەوە ،لــەو پێنــاوەدا
ویســتیان لــە ڕێگــەی دەســتگیركردنی
ڕێبــەر ئاپــۆوە ،گورزێكــی گــەورە لــە
تێكۆشــانی ئازادیــی گەلــی كوردســتان و
گەالنــی ناوچەكــە بــدەن و بێكاریگەرییــان
بكــەن ،بــەاڵم نــۆزدە ســاڵی ڕابــردوو
ســەلماندی كــە نەیانتوانیــوە و نایشــتوانن
بگەنــە ئامانجەكانیــان ،چونكــە نــە ڕێبــەر
ئاپــۆ لــە ڕێگــەی زیندانیكردنــەوە بــێ
كاریگــەر بــوو ،نــە تێكۆشــانی ئازادیــی
گەلــی كوردســتان بــە ڕێبەرایەتیــی
پەكەكــە لــە نــاو چــوو ،نــە داخوازیــی
گەالنــی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت بــۆ
مــاف و ئازادییەكانیــان كــپ بوونــەوە،
بەپێچەوانــەوە ڕێبــەر ئاپــۆ زیندانــی
كــردە قوتابخانــەی بەرخــۆدان و جێــگای
خۆتاودانــەوە ،هــەر وەك ڕێبــەر ئاپــۆ
خــۆی دەڵێــت" :بەندینخانــە بــۆ ئــەو
كەســانەی خاوەنــی دۆزی گــەورەن و
لــە ژێریــدا نەپلیشــاونەتەوە شــوێنێكە
تێكۆشــان و پەیبــردن بــە حەقیقــەت تێیــدا
زۆر بەهێــزە و ســەركەوتوو دەبێــت.
زیندانــی ئیمرالییــش بــۆ مــن بەتــەواوی
بــوو بــە مەیدانــی شــەڕی حەقیقــەت.
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دیمەنێکی دورگەی ئیمراڵی

(کەجەکــە) هەروەهــا ڕای گەیانــد:
تێكۆشــان و بەرخۆدانــی ئاپــۆ لــە
زیندانــی ئیمرالــی ،تێکۆشــانی گەریــا
و ئــەو بەرخۆدانــە بــە شــكۆیەی گەلــی
كوردســتان و دۆســتانی لــە ســەرجەم
كوردســتان و جیهانــدا ئەنجامیــان دا
هەتــا ئاســتێكی گــەورە ڕێگــەی لــەوە
گــرت ،كــە پیالنگێڕیــی نێودەوڵەتــی
بگاتــە ئامانجەكانــی خــۆی ،بــەاڵم
دەبێــت ئــەو ڕاســتییە بزانیــن ،هێشــتا
پیالنگێڕیــی نێودەوڵەتــی بەتــەواوی

پوچــەڵ نەبوەتــەوە ،چونكــە ئــەو
سیســتەمەی لــە ســەدەی بیســتەمدا لــە
ســەر بنەمــای بەگژیەكدادانــی گــەالن و
پێكهاتــە جیــاوازەكان و پارچەكردنیــان
و بــێ ئیرادەكردنیــان دروســت كــراوە،
هێشــتا بااڵدەســتە و ناخوازێــت خــۆی
بگۆڕێــت و ڕێگرییشــە لــەوەی ،گــەالن
خۆیــان چارەنووســی خۆیــان دیــاری
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
ئیمرالــی وەك سیســتەمێكی جیهانــی
بەردەوامــی پــێ دەدرێــت و بــە دەر
لــە هەمــوو یاســا و ڕێســایەك بەڕێــوە
دەبرێــت ،هەتــا بچووكتریــن بنەماكانــی
مــاف و ئــازادی لــە بەرانبــەر ڕێبــەر
ئاپــۆدا پەیــڕەو ناكــەن ،ئەوەتــا نزیكــەی
حــەوت ســاڵە ڕێگــە نادرێــت ،پارێزەرانــی
ڕێبــەر ئاپــۆ ســەردانی بكــەن ،مــاوەی
نزیكــەی ســاڵونیوێكە ڕێگــە نــەدراوە،
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هیــچ كەســێك ســەردانی بــكات ،بــەاڵم
دامەزراوەكانــی مافــی مرۆڤــی ئەورووپــا
و ( ،)CPTكــە خــۆی بــە پارێــزەری مافــی
گیــراوان دەزانێــت لــە ئاســتی ڕێبــەر
ئاپــۆدا نابینــان و نابیســتان و بچووكتریــن
هەڵوێســت نیشــان نــادەن”.
ئامــاژەی بەوەیــش کــراوە :لەوانەیــش
زیاتــر ،لــە واڵتــی وەك ئەڵمانیــا ڕێگــە
لــە بەرزكردنــەوەی وێنــەی ڕێبــەر ئاپــۆ
دەگیرێــت ،لــە بۆنــە و چاالكییەكانــدا،
هەروەهــا توركیایــش بەرزكردنــەوەی
وێنــەی ڕێبــەر ئاپــۆ لــە الیەنــی گــەالن و
شــەڕڤانانی باكــووری ســووریاوە دەكاتــە
بیانــوو بــۆ ناســاندنی (یەپەگــە) و
(یەپــەژە) وەك پەكەكــە ،هــاوكات وەك
تیرۆریســت پێناســەیان دەكات ،هــەر
ئەوەیــش دەكاتــە بیانــوو بــۆ نیشــاندانی
ئــەو دەســكەوتانە وەك هەڕەشــە بــۆ
ســەر ئاساییشــی واڵتەكــەی و هەمــان
كات دەیكاتــە هــۆكار بــۆ ئەنجامدانــی
هێرشــەكانی بــۆ ســەر عەفریــن و
باكــووری ســووریا ،سیســتەمی جیهانیــش
هەتــا ئێســتا بێدەنگــە لــە بەرانبــەر
ئــەو هێــرش و داگیركارییــەدا ،ئەمەیــش
نیشــانەیەكی تــرە كــە سیســتەمی
ســەدەی
(دەوڵەت-نەتەوەگەرایــی)
بیســتەم ســوورە لــە ســەر بەردەوامیــدان
بــە سیاســەتی پیالنگێــڕی و نكۆڵیكــردن
لــە هــەر پڕۆژەیــەك كــە ئیــرادەی
گــەالن و پێكــەوە ژیانــی ئازادانــەی
گــەالن بــە بنەمــا بگرێــت ،چونكــە هــەر
كــەس و الیەنێــك كەمێــك ویژدانیــان
هەبێــت ئــەو ڕاســتییە دەبینــن ،كــە
ئــەو بیانوانــە ڕاســت نییــن و دوورن
لــە پێوەرەکانــی ئــازادی ،دیموكراتــی
و مافــی مرۆڤــەوە ،لێــرەوە دەكرێــت
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ئــەو سیاســەتەی لــە ئیمرالــی بەڕێــوە
دەبرێــت و ئــەو هێرشــانەی حكومەتــی
ئــەردۆگان و باخچەلــی ،دەیكەنــە ســەر
عەفریــن و دەســكەوتەكانی گەالنــی
باكــووری ســووریا وەك قۆناغێكــی نوێــی
پیالنگێڕیــی نێودەوڵەتــی بــە نــاو بكەیــن،
ئــەو هێرشــانە هەوڵدانــن بــۆ ڕێگەگرتــن
لــە ســەركەوتنی پــڕۆژەی فیدراســیۆنی
دیموكراتیــی باكــووری ســووریا و
پێداگیریــن لەســەر بەردەوامیــدان بــە
سیاســەتی پارچەپارچەكردنــی گــەالن و
خوڵقاندنــی دوژمنایەتــی لــە نێــوان گــەالن
و پێكهاتــە جیاوازەكانــی كۆمەڵــگادا.
(کەجەکــە) ڕایشــی گەیانــد :ئێمــە لــەو
باوەڕەدایــن چــۆن بەرخۆدانــی ئیمرالــی،
تێكۆشــانی ئازادیخوازانــەی گەلەكەمــان
و دۆســتانمان ڕێگــەی لــەوە گــرت،
پیالنگێڕیــی 15ی شــوباتی ســاڵی 1999
بگاتــە ئامانجەكانــی ،ئــەو بەرخۆدانەیشــی
كــە ئێســتا لــە ئیمرالــی بەڕێــوە دەچێــت
و خاوەنداریكردنــی گەلەكەمــان و
دۆســتانمان لــە كوردســتان و جیهانــدا لــە
ڕێبــەر ئاپــۆ ،هەروەهــا خۆڕاگریــی هێــزە
شۆڕشــگێڕەكانی باكــووری ســووریا لــە
ســەنگەرەكاندا لــە بەرانبــەر داگیركاریــی
ســوپاكەی ئــەردۆگان و چەتەكانیــدا و
یەكڕیزیــی گەالنــی باكــووری ســووریا لــە
بەرانبــەر ئــەو هێرشــانەدا ،دەتوانێــت
سیســتەمی ئیمرالــی پارچــە بــكات و
داگیــرکاری عەفرینیــش تێكبشــكێنێت ،بــە
واتایەكــی تــر ئــەم قۆناغــەی پیالنگێڕیــش
پوچــەڵ بكاتــەوە ،لــە بەرانبــەردا
دەتوانێــت پــڕۆژەی خۆبەڕێوبــەری
كۆمەڵــگا و فیدراســیۆنی دیموكراتــی
باكــووری ســووریا بگەیەنێتــە كەنــاری
ئــارام و بیكاتــە نموونــە و مۆدێــل

بــۆ ســەرجەم ســووریا و خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت ،لــەو ڕێگەیەیشــەوە دەرگا
بــەڕووی سیســتەمێكی دیموكراتــی
لــە ناوچەكــەدا دەكرێتــەوە ،ئەمەیــش
ئــەو ئەركــە دەخاتــە ئەســتۆی هەمــوو
كوردســتانی و گــەالن ،ژنــان و پێكهاتــە
ئازادیخوازەكانــی ناوچەكــە و جیهــان
كــە هەمــوو تواناكانمــان بخەینــە گــەڕ
بــۆ سەرخســتنی بەرخۆدانــی ئیمرالــی و
عەفریــن.
لــە درێــژەدا هاتــوە :بەدڵنیایییــەوە چــۆن
ســەركەوتنی بەرخۆدانــی كۆبانــێ بــوە
ســەرەتای كۆتاییــی دەســەاڵتی داعــش،
بەرخۆدانــی عەفرینیــش دەتوانێــت
ببێتــە ســەرەتای كۆتاییــی دەســەاڵتی
ســتەمكارانەی ئەردۆغــان و باخچەلــی
و پارچەكردنــی سیســتەمی ئیمرالــی،
هــەر بــەم بۆنەیــەوە ســاو و ڕێــزی
خۆمــان دەنێریــن بــۆ ســەرجەم گەالنــی
بەرخــۆدەری عەفریــن و باكــووری
ســووریا ،جێنەهێشــتنی خــاک و ئــاوی
خۆیــان و پابەندبوونیــان پێــوەی نیشــانەی
ئاشــنابوون و پەیوەســتبوونیانە بــە مــاف
و ئازادییەكانــی خۆیانــەوە ،هــاوكات لــە
كەســایەتیی شــەهید ئاڤێســتا خابــووردا
ســەری ڕێــز و ســتاییش دادەنەوێنیــن
بــۆ ســەرجەم شــەهیدانی بەرخۆدانــی
عەفریــن و ڕێــگای ئــازادی ،بێگومانیــن
ئــەو گەالنــەی ڕۆڵــەی وێنــەی ئاڤێســتا
خابــوور ،ئاریــن میــركان ،عەزیــز
عەرەبیــان ،هەبێــت هەرگیــز بندەســتی
پەســەند ناكــەن و ئیرادەیــان ناشــكێت و
هــەر ســەر دەكــەون.
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کۆنگرەیى نەتەوەیى
کوردستان ()KNK

تورکیا ب ه هێرشکردن ه سهر عهفرین شهڕ ل ه دژی
ههموو کوردان دهکات

دیمەنێکی کۆنگرەی نەتەوەیی
کوردســتان-
نهتهوهیــى
کۆنگــرهى
کهنهکــه ،لــه بانگهوازێکــدا دهڵێــت :ئێســتا
دهوڵهتــی تــورک بــه نیــازه ئــهو جاشــانه
بنێرێتــه بهرهکانــی شــهڕی عهفریــن ،ئــهو
کهســانه لــه خیانهتێکــی تــرهوه بگلێنێــت،
ئــهم کارهیــش بــۆ دهوڵــهت لــه دوو الو ه
لهناوبردنــی کوردانــه.
ئهمــڕۆ کۆنگــرهى نهتهوهییــى کوردســتان،
بانگهوازێکــى بــۆ چهکــداره کوردهکانــى
نــاو ســوپاى تــورک بــاو کــردهوه ،بـه جــاش
ناســراون( ،کهنهکــه) داوایــان لــێ دهکات
بهشــداریى شــهڕى عهفریــن نهکــهن.
(کهنهکــه) ڕای گهیانــدوه :کــورد بــه
دهســتی کــورد بـه کوشــت بــدهن ،ئهمـه ئـهو
سیاســهته چهپهڵــه کۆنهیــه ،کــه بــهردهوام
داگیرکهرانــی کوردســتان پهیڕهویــان
کــردوه ،لــه ناویشــیاندا دهوڵهتــی تورکیــا
بــه ههمــوو توانــای خۆیــهوه درێــژهی بــه
ئــهم کاره داوه .حکومهتــی ئاکهپــهی
هاوپهیمانــی ئهرگهنهکــۆن ،ئــهردۆگان
و باخچهلــی بــه نیــازن جاشــه کــوردهکان
بنێــرن بــۆ شــهڕی عهفریــن.
ڕای گهیانــدوه :تورکیــا ئــهو کهســانه
بــۆ پیالنــه چهپهڵهکانــی خــۆی بــه
کار دەهێنــێ ،بــه جۆرێــک کــه ئــهو
چهکدارانــه لــه باکــووری کوردســتان بــوون
بــه هاوبهشــی تاوانهکانــی دهوڵــهت،
ڕۆڵــی ئهوانــه ههمیشــه خیانــهت بــو ه
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بهرانبــهر بــه گهلهکــهی خۆیــان ،تهنیــا
بــۆ بهرژهوهندیــی شهخســیی خۆیــان،
ئــهم ئهرکــه نهگریــس و خیانهتکارییهیــان
خســتوەته ئهســتۆی خۆیــان ،لــه پرۆســهی
خهباتــی ئازادیــی باکــووری کوردســتاندا،
ئــهم کهســانه ههمیشــه شانبهشــانی ســوپای
تورکیــا ،ڕووی چهکهکانیــان کردوەتــه
گهلــی خۆیــان.
کهنهکــه ئهوەیشــى گوتــوه :ئێســتایش
دهوڵهتــی تورکیــا بــه نیــازه ئــهو جاشــانه
بنێرێتــه بهرهکانــی شــهڕی عهفریــن و ئــهو
کهســانه لــه خیانهتێکــی تــرهوه بگلێنــێ،
ئـهم کارهیــش بــۆ دهوڵـهت لـه دوو الوه لـه
ناوبردنــی کوردانــه ،ئهمهیــش ڕقوکینــهی
قوڵــی تورکیــا بهرانبـهر کــوردان دهردهخــات،
پێویســته ئــهو چهکدارانــه ئــهم نییهتــه گاڵو
و نهیاران ـهی دهوڵ ـهت بــاش بزانــن ،خۆیــان
نهکهنــه بهشــێک لــه ئامێــری کوشــتوبڕی
ئــهو دهوڵهتــه دژه مرۆڤایهتییــه.
کۆنگــرهی نهتهوهییــی کوردســتان ئــهو
چهکدارانــه هۆشــیار دهکاتــهوه کــه نهچنــه
عهفریــن و چیــدی نهبنــه داردهســتی
دهوڵهتــی تورکیــا و خوێنــی خهڵکــی
خۆیــان نهڕێــژن ،ئهگــهر کهســانێ لهوانــه
بیانــهوێ ئــهو ڕێــگا چهوتــه بگرنــه بــهر و
ببنــه هــۆکاری کوشــتنی خهڵکــی خۆیــان،
ئــهوا تاوانێکــی یهکجــار گــهوره بهرامبــهر
گهلهکهیــان دهکــهن و دوا جــار دهکهونــه

بــهر نهفــرهت و ســزای گــهل.
کهنهکــه ئهوهیشــى گوتــوه :پێویســته ئــهو
ڕاســتییه بهڕوونــی بزانرێــت ک ـه تورکیــا ب ـه
هێرشــکردنه ســهر عهفریــن شــهڕ لــه دژی
ههمــوو کــوردان دهکات ،هێرشــێکی نــاڕهوا
و دوور لــه ههمــوو بههــا مرۆڤایهتییــهکان،
هــهر بۆیــه پێویســته بهرانبــهر ئــهم
ناڕهوایییــه ههمــوو کــوردان ههڵوێســتێکی
ڕوون و ئاشــکرا و بههێزیــان ههبێــت.
لــه بانگهوازهکــهى (کهنهکــه)دا هاتــوه:
عهفریــن ســیمای نیشــتیمانپهروهرییه،
ههمــوو
عهفریــن
ســهنگهرهکانی
کوردســتان دهپارێــزن ،ل ـه ش ـهڕی عهفرینــدا
نیشــتیمانپهروهریی ڕووخســاری ڕاســتەقینهی
خــۆی پیشــان دهدات.
کهنهکــه داوای کــردوه :ئــهو کوردانــهی
لــه شــهڕی عهفرینــدا پشــتگیریی دهوڵهتــی
تورکیــا دهکــهن ،ئــهو کوردانــهی لــه نــاو
پارتهکانــی ڕژێمــدان ،پێویســته ب ـه زووتریــن
کات بگهڕێنــهوه جێــگاى خۆیــان لــه نــاو
گهلــی خۆیانــدا بگــرن.
(کەنەکــە) جارێکــی تــر بانگــهوازی لــه
ههمــوو کــوردان دهکات ،بــێ ههڵوێســت
نهمێنــن ،بــه هــهر شــێوازێکی بۆیــان
دهکرێــت دژی هێــرش و داگیرکاریــی تورکیــا
بوهســتن و پشــتگیریی گهلــی خۆیــان لــه
عهفریــن بکــهن.
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