ئیبراهیم عەلیزاده
سكرتێری سازمانی كوردستان
حیزبی كۆمۆنیستی ئێران
(كۆمەڵە)

پشتیوانیی هەمەالیەنەی بەرین و بەردەوام،
لە خەڵکی مافخوازی عەفرین دەکەین

وێنەی بەشێک لە گوندی خالیدییە کە لەالیەن فڕۆکەکانی تورکیاوە لەگەڵ زەوی تەخت کراوە

نزیکــەی دوو مانگ زیاتر بەســەر خۆڕاگریی
ســەربەرزانە و تێکۆشــەرانەی ڕۆژئــاوا لــە
بەرانبــەر داگیــرکاری دڕندانــەی دەوڵەتــی
تورکیــا و بەکرێگیراوانیــدا بۆســەر عەفریــن
تێدەپەڕێــت .لــە مــاوەی ئــەم ڕۆژانــەی
دواییــدا لــە زۆربــەی شــارەکانی کوردســتانی
ئێــران ،لــە پایتەختــی واڵتانــی ئەورووپــا و
تــاران و چەندیــن شــاری ئێــران ،خەڵــک
بــۆ بەرگــری لــە خۆڕاگریــی قارەمانانــەی
خەڵکــی عەفریــن و ژنــان و پیاوانــی چــەک
بەدەســت و گیانبازیــی بزووتنــەوەی ڕۆژئاوا
هاتنــە ســەر شــەقامەکان .مەڕاســیمەکانی
چوارشــەممە ســووری ئەمســاڵ لــە شــار
و شــارۆچکەکانی کوردســتان ،سەرتاســەر
کەوتنــە ژێــر کاریگەریــی درووشــمەکانی
پشــتیوانی لــە خۆڕاگریــی عەفرینــەوە.
ئــەم پشــتیوانییە جەماوەرییانــە لــە
حاڵێکــدا بەڕێوەدەچــن ،کــە دەوڵەتانــی
ئیمپریالیســتی و دەوڵەتانــی ناوچەیــی،
لــە دانوســتانێکی قێزەونــدا لەگــەڵ
دەوڵەتــی تورکیــا و لەپێنــاو بەرژەوەندییــە

درێژماوەکانیانــدا لــە ســوریا ،چــاوی خۆیــان
لهئاســت کوشــتاری خەڵکــی ئاشــتیخواز
و خۆڕاگــری عەفریــن گرتــووە .زۆرتریــن
خەڵکــی غەیــرە نیزامــی و تەنانــەت هێــزە
چەکــدارە تێکۆشــەرەکان لــە عەفریــن ،لــە
ئاکامــی بۆمبارانــە ئاســمانییەکانی ســوپاى
تورکیادایــە ،بــەاڵم ئاســمانی عەفریــن
لەژێــر کۆنتڕۆڵــی دەوڵەتــی ڕووســیادایە.
چاوپۆشــیکردنی دەوڵەتــی ڕووســیا لــە
فڕینــی فرۆکــە جەنگییەکانــی تورکیــا
بەســەر ناوچەکــەدا و بۆمبــاران کردنــی،
نیشــانەی هاوئاهەنگیــی تەواوەتــی ئــەو دو
دەوڵەتەیــە لــەم بــوارەدا .بەشــار ئەســەد و
دارودەســتەی حاکــم بەســەر دیمەشقیشــدا
کــە بــە پشــتیوانیی ڕووســیا و کۆمــاری
ئیســامی بەســەر پێــوە وەســتاون ،داماوتــر
لــەوەن کــە خۆیــان ناوبنێــن دەوڵەتــی
ســوریا ،بــەم ئیعتیبــارەوە پارێــزگاری لــە
بەنــاو ســنوورەکانی واڵتەکەیــان بکــەن لــە
بەرانبــەر هێرشــی تورکیــادا .ســەرەڕای
ئــەوەی کــە هێزەکانــی ڕۆژئــاوا کۆســپێکیان

نەخســتۆتە ســەر ڕێگایــان بــۆ ئــەوەی تــا لە
بەرانبــەر هێرشــی ســوپا تورکیــادا ڕۆڵیــان
هەبێــت و النیکــەم بەرگریــی دژە هەوایــی
خۆیــان لــەم ناوچەیــەدا دامەزرێنــن ،بــەاڵم
ئەوانیــش بــە پەیــڕەوی لــە تەوافوقاتــی
پشــتی پــەردەی نێــوان تورکیــا و ڕوســیا،
بــە کــردەوە هاوئاهەنگییــان لەگــەڵ ئــەم
هێرشــەدا کــرد .دەوڵەتــی ئەمریــکا کــە لــە
تەوافوقــی گەالنــی پشــتی پــەردەدا لەگــەڵ
ڕوســیا بــە ڕواڵــەت ئاســت و ســنووری
پشــکی خــۆی لــە دیاریکردنــی ئەرکــی
داهاتــووی ســوریا دەســتەبەر کــردووە ،بــە
بەرچــاوی هەمــوو خەڵکــی دنیــاوە ،هــەر
بــەو جــۆرەی پێشــبینی دەکــرا ،پشــتیکردە
بزووتنــەوەی ڕۆژئــاوا .دەوڵەتــی ئەمریــکا
هــەر تەنیــا کۆســپێکی لەســەر ڕێــگای
هێرشــی تورکیــا بۆســەر عەفریــن دروســت
نەکــرد ،بەڵکــو دوای چاوپێکەوتنــی وەزیری
درەوەی ئەمریــکا لەگــەڵ کاربەدەســتانی
تورکیــا ،بــە ڕەســمی ڕایگەیانــد کــە
ئامانجــی دەوڵەتــی تورکیــا لەپێنــاو
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گەرەنتیکردنــى ئەمنیەتــی ســنورەکانیدایە،
واتــە هێــرش بۆســەر عەفریــن بــە ڕەســمی
دەناســێت ،ئــەو بــە ڕەوا دەزانێــت.
دەوڵەتــی ئەمریــکا نایشــارێتەوە کــە
نیگەرانــی چارەنووســی عەفریــن نییــە،
بەڵکــو نیگەرانــی زێدەخوازییەکانــی
دەوڵەتــی تورکیایــە لــە ســوریا .پێگــەی
کۆمــاری ئیســامی ئێرانیــش کــە پشــتیوانیی
ڕژێمــی بەشــار ئەســەدە و بەشــێک لــە
هێزەکانــی لــە ســوریا جێگیــر کــردووە ،لەم
ڕیزبەندییــەدا ڕوون و ئاشــکرایە .دەوڵەتانی
عەرەبســتانی ســعودی و قەتەریــش کــە
پشــتیوانانی ســەرەکی پاشــماوەی گرووپــە
چهکــدارە ئیســامییەکانن لــە ســوریا ،بــە
کــردەوە هێزەکانــی ژێــر کۆنتڕۆڵــی خۆیــان
خســتۆتە ژێــر خزمەتــی ئەردۆگانــەوە و
ئەوانیــش بوونەتــە بەشــێک لــە هێــزی
وشــکانی ســوپای تورکیــا لــە هێــرش بۆســەر
عەفریــن.
بــەاڵم هاوپەیمانێتیــی قێــزەون لــە دژی
بزووتنــەوەی ڕۆژئــاوا ،لــە شــەوێکدا
بەدینەهاتــووە .ئــەوەی کــە لەمــڕۆدا لــە
عەفریــن ڕوودەدات ،ڕووداوێکــی بــێ
بــوار و پێشــینە و هەنوکەیــی و تەنانــەت
پێشــبینی نەکراویــش نەبــوو .نیشــانەکانی
ئــەم هاوئاهەنگییــە بــە کــردەوە و
هەمەالیەنەیــەی زلهێــزە جیهانییــەکان و
کۆنەپەرســتانی ناوچەکــە ،لــە دژایەتــی
لەگــەڵ بزووتنــەوەی مافخوازانــەی ڕۆژئــاوا
زۆر بــەر لــە هێرشــی تورکیــا بۆســەر
عەفریــن دەکــرا ببیندرێــت :کاتێــک لــە
وتووێژەکانــی چەنــد ســاڵی ڕابــردودا،
لەســەر یەكالکرانــەوەی داهاتــووی
ســوریە ،لەئارادابــوون ،ههموویــان لــە
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هاوپەیمانێتییەکــی ڕانەگەیەنــدراودا لەگــەڵ
بەشــداریکردنی نوێنەرانــی ڕۆژئــاوا لــەم
وتووێژانــە دژایهتییــان كــرد .دەتوانیــن لــەو
کاتــەوە نیشــانەکانی دوژمنایەتییــان لەگــەڵ
ئــەم بزووتنەوەیــەدا ببینیــن .هەوڵــدان بــۆ
الدانــی بزووتنــەوەی ڕۆژئــاوا لــە پڕۆســەی
وتووێــژەکان ســەبارەت بــە یەکالکرانــەوەی
داهاتوویی ســوریا لە حاڵێکدا بەڕێوەدەچوو
کــە یەکــەم :ئــەم بزووتنەوەیــە هێــزی
ســەرەکی و یەکالکــەرەوەی نەبــەردی
لەگــەڵ داعــش بــوو ،دووەم :بــە کــردەوە
بەشــێکی گــەورەی خاکــی ســوریای لەژێــر
کۆنتڕۆڵــدا بــوو ،ســێیەم :لــە ناوچــەی ژێــر
کۆنتڕۆڵــی خۆیــدا خاوەنــی پشــتیوانیی
خەڵکــی کــورد و غەیــرە کــورد بــوو،
لــەم بــوارەدا لەالیــەن خەڵکــی دنیــاوە بــە
شــێوەیەکی بەریــن هانــدەدرا و پشــتیوانی
دەکــرا ،بــەاڵم س ـهرهڕای ئــەم مەوقعیەتــە
عەینییــە بۆچــی لــە وتووێژەکانــدا لەبەرچــاو
نەگیــرا؟ وەاڵمەکــەی ڕوونــە ،لەبەرئــەوەی
کــە هێزەکانــی ڕۆژئــاوا گــوێ لەمســتی
هیــچ هێزێکــی ،ناوچەیــی و جیهانــی
نەبــوون .لەبەرئــەوەی پەیامهێنــەری
داهاتوویەکــی تــر بــوون بــۆ واڵتــی ســوریا،
داهاتوویــەک کــە لەگــەڵ تــەرح و گەاڵڵــەی
زلهێــزەکان و دەوڵەتانــی کۆنەپەرســتی
ناوچەکــەدا نەدەهاتــەوە .لــەم ڕووەوە
ئــەم هێزانــە دەیانزانــی کــە ناتوانــن ئــەم
هێــزە (هێزکانــی ســوریای دیموکــرات
و یەپەگــە) بکەنــە مــۆرەی شــەتڕەنجی
یاریــی خۆیــان لــە کۆنفڕانســەکان و ئــەو
وتووێژانــەدا کــە لەژێــر چاودێریــی ڕووســیا
یــان ئەمریــکا و یــان تەنانــەت ڕێكخــراوی
نهتهوهیهكگرتووهكانــدا بەڕێوەدەچــوون.

بــەاڵم بابەتــی هاوپەیمانێتــی دژی خەڵــک
لێــرەدا کۆتایــی نایــەت .لــە حاڵێکــدا کــە
فڕۆکــە جەنگییەکانــی تورکیــا خەڵکــی بــێ
دیفاعــی عەفریــن خەڵتانــی خوێــن دەکــەن
و دەوڵەتــی تورکیــا هەمــوو تواناییەکانــی
ســەرکوت و وێرانکاریــی خــۆی لــە دژی
خەڵکــی ئــەو ناوچەیــە خســتۆتە گــەڕ،
تەنانــەت ڕاگەیەنــەرە ڕۆژئاواییەکانیــش بــە
پەیــڕەوی لــە سیاســەت و بەرژەوەندیــی
دەوڵەتەکانیــان ،خۆیــان لــە باڵوکردنــەوەی
ڕاســتییەکانی پەیوهندیــدار بــە تاوانــە
جەنگییەکانــی ســوپاى تورکیــا دەپارێــزن .لە
بارودۆخێکــی ئــاوادا بــۆ خۆڕاگریــی ڕۆژئــاوا
چــی ماوەتــەوە ،بێجگــە لــە پشتبەســتن
بــە هێــزی خەڵکێــک کــە بڕیاریــداوە
پارێــزگاری لــە دەســتکەوت و ئــازادی و
کەرامەتــی ئینســانی خــۆی بــکات .لێرەدایــە
کــە دەبێــت داوا لــە خەڵکــی ئازادیخــواز
و بەشــەرەف و ویژدانــە زینــدووەکان لــە
ســەرجەم ناوچەکــە و دنیــادا بکرێــت،
تــا بێــن بــە یارمەتــی ئــەم خەڵکــەوە.
لــە بارودۆخێکــی ئــاوادا دەبێــت ئاســتی
پشــتیوانییەکانی خەڵــک لــه بزووتنــەوەی
ڕۆژئــاوا بەریــن و بەرباڵوتــر بکرێتــەوە.
پێویســتە ئــەم پشــتیوانییانە ڕۆژانــە بەریــن
و بــەردەوام بێــت ،تــا دەوڵەتــی فاشیســتی
تورکیــا بــۆ ڕاگرتنــی هێرشــە دڕندانەکانــی
بخرێتــە ژێــر گوشــارەوە و ســەرکەوتنی
خەڵکــی ئازادیخــواز و تێکۆشــەر لــە ڕۆژئاوا
لــەم نەبــەردە عادالنــە و ڕەوایــەدا مســۆگەر
بکرێــت.
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هاوژین محێدین

شارەزا لە کار و باری تورکیا

هەڵبژاردنەکانی تورکیا و ئاسۆی گۆڕانکاری

میراڵ ئاکشنەر سەرۆکی ئی پارتی

ســاڵی  2019ســاڵێكی جیــاواز دەبێــت بــۆ
پارتەكانــی توركیــا ،چونكــە لــەو ســاڵەدا
هەڵبژاردنــی شــارەوانییەكان لــە كۆتــا
ڕۆژی مانگــی ئــاداری  2019و هەڵبژاردنــی
پەرلەمــان و ســەرۆكایەتی لــە تشــرینی
دوەمــی هەمانســاڵدا بەڕێوەدەچــن.
بەگوێــرەی بۆچوونــی چاودێــران و بەشــێك
لــە سیاســەتمەدارانی توركیــا ئەگــەری
هەڵبژاردنــی پێشــوەختی پەرلەمــان و
ســەرۆكایەتیش لــە ئارادایــە .نزیكــەی 3
مانــگ لەمەوبــەر ســەرۆكی "ئیــی پارتــی"
مێــرال ئاكشــێنەر ئاماژەیــدا كــە هەرچەنــدە
زانیــاری ســەبارەت بــە هەڵبژاردنــی
پێشــوەخت بەدەســت نەگیشــتوە و
گوتــی "وەك ئــەوەی مــن شــارەزای
ئــەردۆگان بــم لــە 15ی تەممــوزی 2018
دا هەڵبژاردنــی پێشــوەخت ئەنجــام
دەدات ".هــۆكاری دیاریكردنــی ئــەو
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بــەروارەش دوەمیــن ســاڵوەگەڕی هەوڵــی
كودەتاكــەی توركیایــە .چەنــد جارێكیــش
بــاس لــە مانگــی تشــرینی دووەمــی 2018
كــراوە كــە هەڵبژاردنــی پێشــوەختی تێــدا
ئەنجــام بدرێــت .الیەنەكانــی ئۆپۆزســیۆنی
توركیــا بــاس لــەوە دەكــەن هــەر كاتێــك
دەســەاڵت بزانێــت كێرڤــی جەمــاوەری
بــەرزە ،لەپێنــاوی مانــەوەی خــۆی پەنــا بــۆ
هەڵبژاردنــی پێشــوەخت دەبــات .پارتەكانی
ئۆپۆزســیۆن هەمیشــە ئامادەییــان تێدابــووە
بــۆ هەڵبژاردنــی پێشــوەخت ،بەشــێوەیەك
ســەرۆكی جەهەپــە كەمــال كڵچدارئۆغڵــو
چەندجارێــك لــە دیــداری تەلەڤزیۆنیــدا
داوای هەڵبژاردنــی پێشــوەختی كــردوە.
ئــەوەی تێبینــی دەكرێــت ئاكەپــە مــاوەی
زیاتــر لــە  15ســاڵە لــە دەســەاڵتە،
لەئێســتادا ئامادەیــی نییــە بــۆ هەڵبژاردنــی
پێشــوەخت ،چونكــە بــە دیــدی ئــەو پارتــە

هێشــتا ئۆپەراســیۆنەكان لــە نــاو توركیــا و
دەرەوەیــدا كۆتاییــان نەهاتــووە ،هێشــتا
لێشــاوی دەســتگیركردن و بەندكردنــی
چاالكوانانــی كــورد و بەرەكانــی دژبــە
دەســەاڵت كــە دیارترینیــان ئەندامانــی
جەماعەتــی گیولەنــە كۆتایــی نەهاتــووە
و مەترســی لەســەر حكومڕانێتییەكەیــان
هەیــە.
گرنگی هەڵبژاردنی پەرلەمان و
سەرۆكایەتی
لــە 16ی نیســانی  2017دا  18مــادە لــە
دەســتوری توركیــا گۆڕانــكاری ڕیشــەییان
تێداكــرا و سیســتمی واڵت لــە پەرلەمانییەوە
كرا بە ســەرۆكایەتی ،بەشــێوەیەك ســەرۆك
كۆمــاری هەڵبژێــردراو حیزبــی دەبێــت
و بــە بەدەســتهێنانی زیــارت لــە نیــوەی
دەنگــەكان هەڵدەبژێردرێــت .گۆڕینــی
دەســتور بــەم شــێوەیە و پێشــهاتەكانی
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خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت وایكــردوە،
چاودێــران بایەخــی زیاتــر بــە هەڵبژاردنــی
ئــەم جــارە بــدەن .ئــەو هەڵبژاردنــە بــۆ
ئاكەپــەی حكومــڕان چارەنوسســازە ،چونكــە
ئــەو بەرنامەیــەی لەالیــەن ســەرۆكی
پارتەكــە ڕەجــەب تەیــب ئەردۆگانــەوە
بــۆ  2023دانــراوە ،پێویســتی بەوەیــە ئــەو
خولــەی هەڵبژاردنیــش بەدەســتبێنێتەوە .بــە
هەمانشــێوە ئــەم هەڵبژاردنە بــۆ الیەنەكانی
ئۆپۆزســیۆنیش گرنگــە و وەك دەرفەتێــك
بــۆ كۆتاییهاتنــی دەســەاڵتی  15ســاڵەی
ئاكەپــە لێــی دەڕوانــن.
دەستور توركیای بۆ بەرەی بەڵێ
و نەخێر دابەشكرد
هەرچەنــدە ملمالنێــی بەرچــاوی ڕاســتڕەو
و چەپڕەوەكانــی توركیــا لــە ســاڵی 1946
و دوای دروســتبوونی پارتــی دیموكــرات
بــە ســەرۆكایەتی عەدنــان مەندەرێــس
ســەریهەڵدا ،بــەاڵم لــە مــاوەی حكومڕانــی
ئاكەپــەدا سیاســیەتی جەمســەرگرتن و
دابەشــبوونی الیەنــەكان بەســەر هــەردو
بــەرەدا بەتــەواوی زەقبووەتــەوە .بــەر لــە
پەســەندكردنی هەمــواری دەســتور لــە 16ی
نیســانی ســاڵی ڕابــردو ،بــەرەی "بەڵــێ" كــە
خــۆی لــە ئاكەپــە ،مەهەپــە ،هــودا پــار و
پارتــی یەكبوونــی مــەزن (بەبەپــە) بینییەوە،
بەبەپــە بــە ســەرۆكایەتی مســتەفا دێســتیجی
چەنــد هەفتەیــەك بەرلــە ڕیفراندۆمەكــە
پشــتیوانی لــە دەســتور كرد ،بەاڵم بەشــێكی
بەرچــاو لــە الیەنگرانــی بــە نەخێــر دەنگیان
دا .بــەرەی "نەخێر"یــش لەالیــەن جەهەپــە،
هەدەپــە ،پارتــی ســەعادەت ،بەشــێك لــە
ســەركردە ناڕازییەكانــی مەهەپــە و چەندین
پارتــی دیكــە پشــیتوانی لێكــرا .بەگوێــرەی

ئەنجامــەكان دەســتوری هەمواركــراو
بــە ڕێــژەی  51.4%پەســەندكرا .بــە
جێبەجێكردنــی ئــەم دەســتورە گۆڕانــكاری
بەرچــاو لــە شــێوازی حكومڕانــی توركیــا
ڕوودەدات.
ئاماژەكانی پشت ئەنجامی
هەمواری دەستوور
ئەنجامــەكان دەریانخســت الیەنگرانــی
ئاكەپــە لــە زۆربــەی ناوچــەكان بــە تایبــەت
لــە میترۆپۆڵەكانــی ئیســتانبوڵ ،ئەنقــەرە،
ئەدەنــە و ئەنتاڵیــا كەمــی كــردوە .ئەمــەش
ئاماژەیەكــی ڕوونــە كــە هاواڵتیانــی توركیــا
لــە سیاســەتی حكومــەت ناڕازیــن و ناخوازن
ڕژێمــی  95ســاڵەی توركیــا گۆڕانــكاری
بەســەردابێت و دەســەاڵتی پەرلەمــان
الوازبێــت .بێگومــان قەیرانــی ئابــووری،
دابەزینــی بەهــای لیــرەی توركــی لــە
بەرامبــەر دراوە بیانییــەكان ،هەڵمەتەكانــی
دەســتگیركردن و بەندكردنــی نەیارانــی
حكومــەت ،ڕۆڵــی بەرچاویــان لــە كــەم
بوونــەوەی الیەنگرانــی ئەكەپــە هەیــە.
دروســتبوونی هاوپەیمانــی لــە نێــوان ئاكەپە
 مەهەپــە "هاوپەیمانــی گەل"بەهــۆی ئــەوەی هــەر دو پــارت ڕاســتڕەون
و هیــچ كاتێــك پەیوەندییەكانیــان گــرژ
نەبــووە ،هەروەهــا بەهــۆی ئــەوەی
ئەندامانــی مەهەپــە لەنــاو زۆربــەی
دامــەزراوە هەســتیارەكانی دەوڵــەت وەك
پۆلیــس ،هەواڵگــری ،كۆمەڵــە و ڕێكخــراوە
نەتەوەپەرســتەكاندا هــەن ،هەمیشــە
هەماهەنگییــەك لەنێوانــی ئەكەپــە و
مەهەپــەدا هەبــووە .هەمیشــە لــە پرســە
گرێدراوەكانــی پەیوەســت بەئاسایشــی
واڵت ،ئۆپەراســیۆنەكانی دژبــە پەكەكــە،

“

ئۆپۆزسیۆنی توركیا باس
لەوە دەكەن هەر كاتێك
دەسەاڵت بزانێت كێرڤی
جەماوەری بەرزە ،لەپێناوی
مانەوەی خۆی پەنا بۆ
هەڵبژاردنی پێشوەخت
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كۆمەڵــە و گروپــە چەپەكانــدا مەهەپــە
پشــتیوانی حكومەتــی توركیــای كــردوە.
ئــەوەی لــە ئێســتادا وایكــردوە ئــەم دوو
پارتــە هاوپەیمانــی ببەســتن ئەوەیــە
هــەردوال پێویســتیان بەیەكتــری هەیــە.
ئاكەپــە دەیەوێــت بەرەیەكــی فــراوان بــۆ
پارتــە ڕاســتڕەوەكان درووســت بــكات،
بــۆ ئــەوەی لــە هەڵبژاردنــی پەرلەمــان و
ســەرۆكایەتیدا زیاتــر لــە نیــوەی دەنگــەكان
بهێنێــت .مەبەســتێكی دیكــەی پارتــی
دەســەاڵت ئەوەیــە لــە هەڵبژاردنــی
شــارەوانیدا ،میترۆپۆلــەكان بەتایبــەت
ئیســتانبوڵ و ئەنقــەرە لەدەســت نــەدات.
هەرچــی مەهەپەیــە بەهۆی پشــیتوانییەكانی
لــە حكومــەت و خــودی ســەرۆك كۆمــار
ئەردۆگانــەوە ،الیەنگرێكــی زۆری لــە
دەســتداوە و ئەگــەر بەتەنهــا بەشــداری
هەڵبــژاردن بــكات ،ناتوانێــت بەربەســتی
لەســەدا 10ی پەرلەمــان تێپەڕێنێــت .واتــە
هاوپەیمانێتییەكــە لــە بەرژەوەنــدی هــەردو
پارتەكەدایــە.
پارتی سەعادەت بەشداری لە
هاوپەیمانێتییەكەدا نەكرد
لــە ڕووی پێگــەی جەماوەرییــەوە پارتــی
ســەعادەت پێنجــەم پارتــە ،هەرچەنــدە لــە
دوا هەڵبژاردنــی گشــتیدا كەمتــر لەســەدا
یەكــی بەدەســتهێنا ،بــەاڵم ئێســتا بەهــۆی
ئــەوەی ڕێكخســتنەكانی تۆكمــە كردووەتەوە
و بــەردەوام ڕەخنــەی واقیعــی لە دەســەاڵت
دەگرێــت ،مەزەنــدە دەكرێــت دەنگــی
ئــەو پارتــە بــۆ نزیكــەی لــە ســەدا پێنــج
بەرزبێتــەوە .ئاكەپــە و خــودی ئــەردۆگان
هەوڵــی زۆریانــدا ئــەو پارتــەش بهێننــە
نــاو هاویەیمانێتییەكــەوە ،بــەاڵم ســەرۆكی
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پارتەكــە تێمەل كەرامۆلالئۆغڵو و بەرپرســانی
دیكەیــان بەتونــدی ڕەتیــان كــردەوە بــە
شــداری لــە هاوپەیمانێتییەكــەدا بكــەن.
دامەزراندنی "ئیی پارتی"
ســاڵی ڕابــردو ئــەم پارتــە كــە زۆرینــەی
ســەركردەكانی لــە مەهەپــە جیابوونــەوە،
یەكــەم كۆنگــرەی ئەنجامــدا و مێــرال
ئاكشــێنەر بــە ســەرۆك هەڵبژێــردرا.
پەیدابوونــی پارتێكــی نەتەوەپەرســتی
ڕاســتڕەوی مۆدێــرن لــە توركیــا زۆر بــە
پێویســت دەزانــرا .ئاكشــێنەر لــە ســااڵنی
نێــوان  1997-1996وەزیــری ناوخــۆ بــووە
و یەكێكــە لــەو ئافرەتانــەی ڕۆڵێكــی گرنگــی
لــە سیاســەتی توركیــادا هەیــە و پێگــەی
جەماوەری بەهێزە .بە گوێرەی ڕاپرســییەكان
و بۆچوونــی بەشــێك لــە چاودێــران بەهــۆی
پەیدابوونــی ئیــی پارتــی ،دەنگــی ئاكەپــە
لــە بەهێزتریــن دۆخیــدا لەســەدا  42تێپــەڕ
نــاكات .ئەمــە جگەلــەوەی ئــەو پارتــە لــە
هەڵبژاردنــی شــارەوانییەكاندا شــارەوانی
چەندیــن شــارۆچكە بەدەســتدێنێت.
پارتــی ســەعادەت پەیوەندییەكــی پتــەوی
لەگــەڵ "ئیــی پارتیــدا" هەیــەو هەردوكیــان
كــە دو پارتــی ڕاســتڕەون ،وەك بەرەیەكــی
بەهێــز لــە بەرامبــەر ئاكەپــەدا دەوەســتنەوە.
ئیــی پارتــی كێشــەی تێپەڕاندنــی بەربەســتی
هەڵبژاردنــی نابێــت و هــەر كاتێــك
هەڵبــژاردن بكرێــت زیاتــر لــە ســەدا 10ی
دەنگــەكان بەدەســتدێنێت.
ســتراتیژی پارتەكانــی ئۆپۆزســیۆن بــۆ
هەڵبژاردنــی پەرلەمــان و ســەرۆكایەتی
لــە كاتــی ئەنجامدانــی هەڵبــژاردن
پێشــوەخت ،یــان بەڕێوەچوونــی هەڵبژاردنی
پەرلەمــان و ســەرۆكایەتی لــە وادەی خۆیــدا،

واتــە لــە 3ی تشــرینی دووەمــی ،2019
هاوپەیمانێتــی ئاكەپــە  -مەهەپــە كــە نــاوی
"هاوپەیمانێتــی گــەل"ە ،ســەرۆكی ئێســتا
ڕەجــەب تەیــب ئــەردۆگان کاندیــد دەكــەن.
پارتەكانــی ئۆپۆزســیۆنیش لــە قۆناغــی
یەكەمــدا كاندیــدی هاوبەشــیان نابێــت ،واتــە
هــەر پارتێــك كاندیــدی خــۆی دەبێــت،
ئامانجیــان لــەو فــرە كاندیدییــە ئەوەیــە لــە
قۆناغــی یەكەمــی هەڵبژاردنــدا ئــەردۆگان
كەمتــر لــە نیــوەی دەنگەكانــی هەڵبــژاردن
بەدەســت بێنێــت .دوای ئــەوەی قۆناغــی
دوەمــی هەڵبــژاردن ئەنجامــدرا ،واتــە هیــچ
کاندیدێــک نەیتوانــی زیاتــر لــە نیــوەی
دەنگــەكان بەدەســت بێنێــت ،پارتەكانــی
ئۆپۆزســیۆن (جەهەپــە ،هەدەپــە ،پارتــی
ســەعادەت و پارتەكانــی دیكــە) پشــتیوانی
لــە یــەك كاندیــد دەكــەن ،بــۆ ئــەوەی
ســەركەوتن لــە بەرامبــەر ئەردۆگانــدا
بەدەســت بێنێــت.
هەڵبژاردنــی پەرلەمــان و ســەرۆكایەتی
ئــەم جــارە زۆر چارەنوسســازە و لــە
ڕەوشــێكدا بەڕێوەدەچێــت كــە توركیــا
بەتــەواوی جەمســەرگیری پێوەدیــارە .بــە
گوێــرەی هەڵســەنگاندنی بەرپرســانی
ئاكەپــە  -مەهەپــە ،ئــەوان بــەرەی گەلــن
و هــەر كــەس و الیەنێــك پشــتیوانیان
نــەكات ،دەكەونــە بــەرەی دژە گەلــەوە.
بــە هەمانشــێوە ئۆپۆزســیۆنیش بــاس لــەوە
دەكات ئــەم هەڵبژاردنــە دووڕیانێكــە لــە
نێــوان پشــتیوانیكردن لــە دیكتاتــۆری ،یــان
دیموكراســی ،واتــە ئەوانــەی دەیانەوێــت
پشــتیوانی لــە دیموكراســی بكــەن ،پێویســتە
بــە ئاڕاســتەی گۆڕانــكاری دەنــگ بــدەن.
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موراد قەرەیالن

ئەندامی کۆما جڤاکێن
کوردستان (کەجەکە)
چاوپێکەوتنی :نیاز

«ڕژێمی سوریا بێئاگایە لە پالنەکانی
ڕوسیا و تورکیا»
بەرخــودان لــە عەفریــن هــەر بەرخــودان نییــە لــەدژی
تورکیــادا ،بەڵکــو بەرخودانــە دژی ســەرجەم هێــز و
ڕژێمــە شۆڤێنیســتەکان

*چــۆن بەرخودانــی گەلــی عەفریــن و
یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل و ژنــان
هەڵدەســەنگێنن لــە داگیــرکاری تورکیــا
بــۆ ســەر عەفریــن؟

قەرەیــان :ســەرەتا ســاوی پــڕ لــە شــکۆ و
پێزانیــن ئاڕاســتەی ئــەو بەرخودانــە دەکــەم
کــە خەڵکــی عەفریــن دەســتیان داوەتــێ،
ئــەو بەرخودانــەی کــە یەکینەکانــی پاراســتنی
گــەل و ژنــان لەژێــر نــاوی "بەرخودانــی
ســەردەم"دا دلێرانــە جۆشــی دەدەن.
پێویســتە ئەوەشــما بیرنەچێــت کــە
"بەرخودانــی ســەردەم" الپەڕەیەکــی نوێــی
کــردەوە لە مێژووی جەنــگ و بەرەنگارییدا،
میتــۆدی نوێــی چۆنیەتیــی بەرەنــگاری
و بەرخــودان بەدەرکەوتــن ،بەوپێیــەی
عەفریــن شــارێکی بچووکــە و چەکدارەکانــی
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تەنهــا چەکــی بچــووک و تاکەکەســییان
بەدەســتەوەیە ،بــەاڵم لەگــەڵ ئــەم چەکــە
بجووکانــەدا ئیرادەیەکــی گــەورە هەیــە و
ڕووبــەڕووی دوژمــن بۆتــەوە ،کــە دووەم
دەوڵەتــی پەیمانــی باکــووری ئەتاڵنتیــک
"ناتۆ"یــە ،عەفرینییــەکان خۆڕاگریــی
خۆیــان ســەلماند بەرامبــەر چەکــە قــورس
و پێشــکەوتووەکان ،ئەمــە حەقیقەتێکــە و
لــەم چەنــد مانگــەدا هەمــوو جیهــان و ڕای
گشــتیی بــە چــاوی خۆیــان بینییــان.
کاتێــک ســوپای داگیــرکاری تورکیــا و
بەکرێگیراوەکانــی جەنگیــان دژ بــە عەفریــن
ڕاگەیانــد ،بــە هەمــوو جیهانمــان ڕاگەیانــد
کــە ئــەم بەکرێگیراوانــە تــا نەگەنە ســەنتەری
شــاری عەفریــن ،ســەرکەوتوو نەبــوون
لەبــەردەم ئیــرادەی گەلدا ،پێویســتە لەســەر

تورکیــای داگیرکەریــش بەرپرســیارێتیی ئــەو
موفاجەئانــە هەڵبگرێــت.
بەرخودانــی گەلــی عەفریــن و بەرەنگاریــی
جەنگاوەرەکانــی ،جیهــان بــە گشــتی و
دەوڵەتــی تورکیــای بەتایبەتــی تووشــی
شــۆک کــردووە ،هەربۆیــە ئــەم بەرخودانــە
ئەنجامێکــی گــەورە و پاشــهاتی کوشــندەی
لــە هەناویــدا هەڵگرتــووە بــۆ داگیــرکار و
بەکرێگیراوەکانــی.
بەرخــودان ســەردەکەوێت ،بــەاڵم ئەمــە بــەو
مانایــە نایــەت کــە ئێمــە ڕادەەوەســتین ،ڕێک
بەپێچەوانــەوە قۆناغێکــی نوێــی بەرخــودان
دەســتپێدەکات بــە میتــۆد و شــێوازی نــوێ،
تــا ئــەو دەمــەی بەرخــودان دەگاتــە ئامانجــی
خــۆی ،ئــەو ئامانجــەی کــە گشــت دەوڵەتانــی
دوژمــن تووشــی شــۆک دەکات ،ئــەو
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دەوڵەتانــەی دەســتیان لــەم کوشــتارەدا هەیە.
کاتێــک خەڵکی عەفریــن دەڵێن هەریەکێکمان
دار زەیوتنێــک دەکەینــە ســەنگەر و لەپاڵیــدا
بەرگــری لــە شــارەکەمان دەکەیــن ،ئاماژەیــە
بۆئــەوەی ئــەم خەڵکــە چەندێــک پەیوەســتن
بــە فکــری خۆیــان و بــە خاکەکەیانــەوە ،ئــەم
بڕیــارەی خەڵکــی عەفریــن تاکــە وەاڵمێکیشــە
بــۆ گشــت هێرشــە داگیرکارییــەکان.
*هەتاوەکــو ئێســتا گەلــی کــورد
و دۆســتەکانی خۆڕاگــر بــوون لــە
بەرخودانــدا و بەرگرییــان لــە شــاری
عەفریــن

کــردووە،

ئایــا

ئەمــە

خۆڕاگرییەکــی ڕوو لــە ســەرکەوتنە؟

قەرەیــان :ئــەو هێرشــانەی کــە ســوپای
تورکیــا و بەکرێگیراوەکانــی دەیکەنــە ســەر
خەڵکــی عەفریــن ،بــۆ شكســتهێنانە بــە
داهاتــووی گەلــی کــورد و گەلــی عــەرەب
و ســەرجەم گەالنــی دیکــەی ناوچەکــە،
هەربۆیــە پێمــان وایــە ئەوانــەی وەک خەڵکی
ســڤیل یاخــود لەنــاو هێــزە چەکدارەکانــدا
شــەهید بــوون ،ڕێنیشــاندەر و ڕابــەری
ســەرجەم گەالنــن ،تۆڵەسەندنەوەشــیان
بەڵێنێکــە داومانــە و دەبێــت بیبەینــە ســەر.
عەفریــن تەنهــا نییــە لــەم بەرخودانــەدا،
بەڵکــو ســەرجەم پارچەکانــی کوردســتان و
دۆســتەکانی گەلــی کــوردی لەگەڵدایە ،گشــت
پێکهاتەکانــی باکــووری ســوریا و تــەواوی
ڕێکخــراوە ئازادیخــواز و دیموکراتخوازەکانــی
لەگەڵدایــە ،کــە ئامانجیــان بەشــداربوونە لــە
چارەســەر و بەدیهێنانــی ئازادییــدا ،ئــەم
هەڵوێســتانە لەکاتــی خۆیــدا بــوو ،الی ئێمــە
ســەرجەمیان جێگــەی ستایشــن.
گــەر کەســێک ،جــا کــورد بێــت یــان
هــەر نەتەوەیەکــی دیکــە ،لــە عەفریــن

بچێتــە دەرەوە جارێکــی دیکــە ناتوانێــت
بگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو شــارە ،چونکــە وەک
ئاشــکرایە ســەرۆکی ســوپای داگیــرکاری
تورکیــا (ئــەردۆگان) باســی لــەوە کــردووە
کــە دانیشــتوانی ڕەســەنی شــارەکە لەنــاو
ماڵەکانــی خۆیانــدا نیشــتەجێدەکات،
ئامانجــی دووەمیشــی گۆڕینــی دیمۆگرافیــای
ناوچەکەیــە ،ئــەوەش بــە نیشــتەجێکردنی
دانیشــتوانی دەرەوەی شــارەکە لەنــاو
عەفریندا ،لەوێشــەوە ئەنجامدانی کوشــتارێک
بەرامبــەر خەڵکــی ڕەســەنی ناوچەکــە ،وەک
زۆرێــک لــەو کوشــتارانەی پێشــتر دەوڵەتــی
عوســمانی ئەنجامیــداون و سیاســەتی
جینۆســایدیان جێبەجێکــردووە ،وەک ئــەوەی
لــە جەزیــرەی بۆتــان و ناوچــە کوردییەکانــی
تورکیــا (باکــووری کوردســتان) ڕوویــدا.
پێویســتە لەســەر گەلــی ئێمــە لــە شــاری
عەفریــن خاکــی خۆیــان بــۆ داگیــرکارەکان
چــۆڵ نەکــەن و لــە تانــک و تــۆپ و
فڕۆکەکانیــان نەترســن ،لەبەرئــەوەی ئامانجی
ئــەوان چاندنــی ترســە لــە دڵ و دەروونــی
خەڵکــی مەدەنییــدا و ناچارکردنیانــە بــۆ
جێهێشــتنی خاکــی خۆیــان ،پێویســتە لەســەر
ئــەو گەالنــەی خواســتی دیموکراســی و
ئازادییــان هەیە پشــتی عەفریــن و خەڵکەکەی
بگــرن لــەم کاتــەدا ،داهاتــووی عەفرینیــش
بەدەســت گەلــی عەفریــن خۆیەتــی .ئەمــڕۆ
هێرشــێکی توندوتیــژ و بکــوژ و ببــڕ لەســەر
عەفرینــە ،هەربۆیــە پێویســتە هەرکەســێک و
بــە چاالکیــی تایبەتــی خــۆی پشــتیوانی لــە
عەفریــن بــکات و ویژدانــە زیندووەکانــی
جیهــان لــە ئاســت ئــەم تاوانــەدا بێدەنــگ
نەبــن.

“

بەرخودانی گەلی عەفرین و
بەرەنگاریی جەنگاوەرەکانی
جیهان بە گشتی و دەوڵەتی
تورکیای بەتایبەتی تووشی
شۆک کردووە ،هەربۆیە
ئەم بەرخودانە ئەنجامێکی
گەورە و پاشهاتی کوشندەی
لە هەناویدا هەڵگرتووە بۆ
داگیرکار و بەکرێگیراوەکانی
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*هــۆکاری ئەو بێدەنگییــە نێودەوڵەتییە
چییــە بەرامبــەر ئــەوەی لــە عەفریــن
دەگوزەرێــت؟

قەرەیــان :هــزری ئێمــە هــزری ڕابــەر
ئاپۆیــە ،کــە بریتییــە لــە پشتبەخۆبەســتن،
بەاڵم دەشــکرێت کاری دیبلۆماســی بەردەوام
بێــت ،پشــتیوانیی دەرەکــی کارێکــی باشــە،
بــەاڵم کاتێــک هاوکاریــی پێویســت لــە
دەرەوە پێشــکەش ناکرێــت ،پێویســتە پشــت
بــە خــۆت ببەســتیت و بەرەنــگاری دوژمــن
ببیتــەوە ،ئــەوەی ئێســتا لــە عەفریــان
دەگوزەرێــت بەرئەنجامــی ئــەو هزرەیــە.
سیاســەتێکی دیبلۆماســیی گــەورە لــە ڕۆژئاوا
پەیڕەودەکرێــت ،بەپێــی زانیارییەکانمــان
پەیوەندیــی لەگــەڵ تــەواوی دەوڵەتــە
دەرەکییەکانــدا بەســتراوە ،هەتاوەکــو ئێســتا
ڕای گشــتی ســەبارەت بــە عەفریــن تــا
رادەیەکــی زۆر لێــک نزیکــە.
ســەرۆکی پێشــوو فەڕەنســا (فرانسوا هۆالند)
دەڵێــت تورکیــا لەبــری داعــش شــەڕدەکات،
ئــەم قســەیە ڕاســتە ،یەکینەکانــی پاراســتنی
گــەل بــە هاوکاریــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
دژ بــە گروپــە جیهادییــەکان و بــەرەی
نوســرە و داعــش دەجەنگــن و هەتاوەکــو
ئێســتا  ٥هــەزار کــەس لــەم هێزانــە
شــەهید بــوون ،تورکیــا گەلێــک توڕەیــە
لــە یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل ،چونکــە
یەکینــەکان گروپــە تیرۆریســتییەکانیان
دەرپەڕانــدووە ،هەربۆیــە دەیەوێــت تۆڵــەی
ئەوانــە بکاتــەوە لــە عەفریــن .ئــەردۆگان
هەمــوو ڕۆژێــک دەردەکەوێــت و دەڵێــت
هــەزاران چەکداریــان لــە یەکینەکانــی
پاراســتنی گــەل کوشــتووە ،لەکاتێکــدا ئــەو
ســەرۆکی دەوڵەتێکە و لەمڕۆدا دڵخۆشــە بە
کوشــتن و لەناوبــردن ،ئــەو دەوڵەتانــەش کــە
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لــە تەنگانــەی تیــرۆردا هاوکاریــی هێزەکانــی
پاراســتنی گەلیــان دەکــرد ،ئێســتا چوونەتــە
دۆخــی تەماشــاکارەوە و ناچاربــوون بێدەنگ
بــن.
دوای ئــەوەی بەکرێگیراوانــی داعــش
لەســەر دەســتی یەکینەکانــی پاراســتنی
گــەل و هێزەکانــی ســوریای دیموکــرات و
ژنــان تێکشــکێندران ،دەوڵەتــی تورکیــا بــۆ
تۆڵەســەندنەوەی داعــش هیرشــی کردۆتــە
ســەر باکــووری ســوریا .وەک ئــەوەی
دەوڵەتــی عوســمانی ســاڵی  ١٩١٥ئەنجامیــدا،
کاتێــک کوشــتارێکی گــەورەی بەرامبــەر
گەلــی ئەرمــەن ئەنجامــدا بە پاســاوی ئەوەی
دەوڵەتــی عوســمانی لەژێــر مەترســیدایە،
ئێســتاش دەوڵەتــی تورکیــا لەژێــر هەمــان
پاســاودا هیــرش دەکاتــە ســەر کــورد.
ئــەردۆگان حســابی ئــەوەی کــردووە
دواتــر بچێتــە شــارەکە و ڕێــز لــە گروپــە
بەکرێگیراوەکانــی بنێــت ،بــەاڵم ئێمــە
متمانــەی تەواومــان هەیــە کــە گەلی عەفرین
بەهــۆی بەرخودانــی خۆیانــەوە شکســت
بــە حســاباتەکانی ئــەردۆگان دەهێنــن.
دەوڵەتــە جیهانییەکانیــش کــە هەتاوەکــو
ئێســتا تەنهــا بێدەنگییــان هەڵبــژاردووە
بەرامبــەر ئــەو کوشــتارەی لــە عەفریــن
ڕوودەدات ،هەموویــان دەزانــن کــە عەفریــن
یەکێــک بــووە لــە ناوچــە هــەرە ئارامەکانــی
ســوریا و ئێســتا ئــەوە دەوڵەتــی تورکیــا و
بەکرێگیراوەکانیەتــی دەیانەوێــت بیشــێوێنن.
ئــەوەی ئەمــڕۆ لــە عەفریــن دەگوزەرێــت
شــەڕ نییــە لەنێــوان دوو بــەرەدا ،بەڵکــو
دڕندەیــی و بەربەرزیمــی الیەنێکــە دژ بــە
خەڵکــی ســڤیل ،جەنــگ ئــەوە نییــە کــە
ئــەردۆگان و ئەڵقەلەگوێکانی تێیگەیشــتوون،

ئەگــەر دەوڵەتــی تورکیــا جورئەتــی هەیــە
بــا بێــت شــەڕ لەگــەڵ یەکینەکانــی پاراســتنی
گــەل و ژنــان بــکات ،نــەوەک بەئامانجگرتنی
گشــت عەفریــن بــە شــێوەیەکی هەڕەمەکی،
چونکــە ئەمــەی دەیــکات وەحشــیگەرییە
و پێویســتە لەســەر واڵتــان لێپرســینەوەی
لەگەڵــدا بکــەن.
*ڕۆڵــی ڕژێمــی ســوریا لــە عەفریــن چۆن
هەڵدەسەنگێنن؟

قەرەیالن :لەگەڵ دەرکەوتنی ئامانجەکانی
ئەردۆگاندا ،ڕژێمی سوریا ناڕازییە ،بەاڵم
هەتاوەکو ئێستا هیچ شتێکی نەکردووە
بۆ دانانی سنوورێک لەبەردەم تورکیا و
بەکرێگیراوەکانیدا ،بە بۆچوونی تایبەتیی
خۆم ڕژێمی سوریا هەتاوەکو ئێستا لە
ڕێککەوتنەکانی نێوان ڕوسیا و تورکیا
تێنەگەیشتووە ،ڕوسیا بەرژەوەندیی تایبەتی
لەگەڵ دەوڵەتی تورکیادا هەیە ،ئێستا تورکیا
خەریکی دانانی گروپە چەکدارەکانە لەو
ناوچانەی داگیریان دەکات ،ئەم گروپانەش
هەمان ئەو گروپانەنە کە ئەمڕۆ ڕژێم لە
ناوچەی غۆتە شەڕیان لەگەڵدا دەکات.
ڕوســیا ئەمــڕۆ بێدەنگــە بەرامبــەر کار و
کردەوەکانــی دەوڵەتــی تورکیــا ،ئــەوەش
لەپێنــاو بونیادنانــی ســوریایەکی نــوێ
بەپێــی پالنەکانــی روســیا و تورکیــا،
ئــەردۆگان هەمــوو ڕۆژێــک دەڵێــت بەشــار
ئەســەد بکــوژی هــەزاران کەســە ،ڕەنگــە
بتوانیــن بڵێیــن پالنەکانــی ڕوســیا-تورکیا
بــۆ کۆتاییهێنانــە بــە دەســەاڵتی بەشــار لــە
ســوریا ،هەمــوو الیــەک وەهــا تەماشــای
دۆخەکــە دەکــەن کــە تورکیــا تەنهــا دژی
گەلــی کــوردە ،بــەاڵم لەڕاســتیدا بــەو جــۆرە
نییــە ،دەوڵەتــی تورکیــا دەیەوێــت کۆتایــی

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

بــە دەســەاڵتی بەشــار ئەســەد بهێنێــت و
سیاســەتی بەتورککــردن لــە ناوچەکــەدا
جێبەجێبــکات.
دەســتتێوەردانی ڕوســیا لــە خاکــی ســوریا،
واتــە دابەشــکردنی خاکــی ســوریا ،ئایــا
داهاتــووی ســوریا بــە وێرانکردنــی شــارەکان
و کوشــتنی کــوردەکان بەدیدێــت؟ ئێمــە
جەخت لــەوە دەکەینەوە کە ڕێککەوتننامەی
ڕوســیا و تورکیــا بــۆ دابەشــکردنی ســوریایە
و دژ بــە بەرژەوەندییەکانــی گەلی ســوریایە،
هەتاوەکــو ئێشــتاش ڕژێمــی ســوریا بێئاگایــە
لــە پالنــی ڕوســیا و تورکیــا ،تورکیــا خاکێــک
داگیــر بــکات بــە ئاســانی لێــی دەرناچێــت،
ئــەوەی تورکیــا لــە قوبــرس کردویەتــی
باشــترین بەڵگەیــە بــۆ ئــەم قســەیە.
تورکیــا نــە لــە "عەفریــن" ،نــە لــە "بــاب"
و "جەرابلــوس" دەردەچێــت ،ئەمــڕۆ گــەر
ســەردانی جەرابلــوس بکەیــت دەبینیــت
وێنــەی ئــەردۆگان لە شــارەکەدا هەڵواســراوە
و هەنــگاو بــە هەنــگاو شــارەکە بەتــورک
دەکرێــت ،ئەمــڕۆش ئــەردۆگان شــەرمنانە
دەردەکەوێــت و دەڵێــت خاکــی ســوریا
ســەدان ســاڵە هــی تورکیــا بــووە و هــەر هی
تورکیــاش دەبێــت ،ئەمــەش خواســتەکانی
تورکیــا لــە ســوریا دەردەخــات.
لێدوانەکانــی ڕژێمــی ســوریا بەتەنهــا بــەس
نیــن بــۆ ڕاگرتنــی داگیرکاریــی تورکیــا،
هەندێــک دەوڵــەت قایــل نیــن بــە
دەســتتێوەردانی تورکیــا لــە خاکــی ســوریا،
بــەاڵم کــەس نەهاتــووە بەجدیــی دژ بــەم
دوژمنکارییــەی تورکیــا بۆســەر عەفریــن
ڕابووەســتێت ،هەربۆیــە پیویســتە لەســەر
سیاســەتمەدارانی کــورد زیاتــر کار لــە بــواری
دیبلۆماســییدا بکــەن ،لەبەرئــەوەی دەرگاکان

کــراوەن لەبــەردەم چارەســەر و کاری
دیبلۆماســییدا.
لەگــەڵ بەرخودانــی عەفرینــدا پێمــان ناوەتــە
نــاو ســەردەمێکی نوێــوە ،هەربۆیــە پێویســتە
لەســەر تــەواوی هێــزە کوردســتانییەکان لــە
هــەر کاتێکــی دیکــە زیاتــر لێــک نزیــک
ببنــەوە لەپێنــاو شــکاندنی تورکیــادا لــە
ناوچــەی عەفریــن ،لەبەرئەوەی هێرشــەکانی
تورکیــا تــەواوی خەڵکــی کوردســتان و
داهاتوویــان دەگرێتــەوە ،هەربۆیــە پێویســتە
لەســەر هەمــوو الیــەک بــە گوێــرەی
داخوازییەکانــی شــۆڕش کاربکــەن.
داوا لــە تــەواوی دەوڵەتــە جیهانییــەکان
دەکەیــن بــە ئــاوازی دەوڵەتــە فاشیســتەکان
ســەما نەکــەن ،بەڵکــو دژ بــە ڕشــتنی خوێنی
کەســانی ســڤیل و بــێ تــاوان بووەســتنەوە،
پێویســتە لەســەر دەوڵەتــە جیهانییەکانیــش
بەرامبــەر ئــەو هێرشــانە بێدەنــگ نەبــن
کــە دەکرێنــە ســەر عەفریــن ،لەبەرئــەوەی
عەفریــن لەپێنــاو تــەواوی مرۆڤایەتــی
بەرخودانــی دەســتپێکردووە.
پێویســتە لەســەر ژنــان و الوانــی کوردیــش
بێنــە پــاڵ بەرخودانــی ســەردەم و
بەشــداریی لــە ڕێپێوانەکانــدا بکــەن ،ئەمــڕۆ
ڕۆژی هەڵوێســت و کــردارە نــەک ڕۆژی
تەماشــاکردن و ڕاوەســتان.
بەرخودانــی گەلــی عەفریــن کلیلــی
ســەرکەوتنی عەفرینــە ،گەلــی عەفریــن کــە
ڕووبــەڕووی تۆپبــاران بۆتــەوە و خاکــی
خــۆی جێنەهێشــتووە ،دواتریــش خاکــی
خــۆی جێناهێڵێــت بــۆ کــەس ،پێویســتە
لەســەر گەلــی ئێمــە بــاش بزانێــت کــە
ســەرکەوتن لەپێشــیاندایە ،بەرەنــگاری و
بەرخودانــی ئــەم چەنــد مانگــەش بنەمایەکــە

بــۆ ســەرکەوتن ،هەربۆیــە پێویســتە هەمــوو
الیــەک هاوهەڵوێســت بــن و ڕووبــەڕووی
دوژمنکارییەکانــی تورکیــا ببنــەوە.
ســەرکەوتن لــە عەفریــن ســەرکەوتنە
بەســەر تــەواوی ڕژێمــە شۆڤێنیســتەکاندا و
هەڵهاتنــی خۆرێکــی نوێیــە بــۆ کوردســتان و
گەلــی ســوریا ،گەلــی عەفریــن وێڵــی بۆنــی
ســەرکەوتن و ئازادییــە.
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مستەفا قەرەسوو

چاوپێکەوتنی :سابیر و ئاسان

ئەندامی کۆنسەی
سەرۆکایەتی
كۆما جڤاكێن كوردستان
(كەجەكە)

ئەردۆگان پەیوەندی بههێزی لەگەڵ ئیخوان موسلمین و تیرۆریستانی داعشدا هەیە
بەدەســتهێنانی خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتــی لەنــاو سیســتمی فیدراڵــی باكووری ســوریا چاكترین
چارەســەرە بــۆ كوردانی ســوریا
ئــەردۆگان یــەك دیینــی هەیــە ئەویــش بەهێزكردنی نەتەوەی توركــە بە بەرگە عوســمانییەكەی
بەســەر تــەواوی گەالنی خۆرهەاڵتی ناوەڕاســتدا
هیــچ پرۆژەیەكمــان نییــە بــۆ ڕاگەیاندنــی خۆبەڕێوەبــەری لــە باكــووری كوردســتان و لكاندنــی
بــە باكــووری ســوریاوە
ئــهردۆگان لــه ناوخــۆی توركیــا و ئهگــهری ههڵنهبژاردنــهوهی بــ ه ســهرۆك كۆمــار شكســتی
هێنــاوه بۆیــ ه پهالمــاری عهفرینــی داوه

لــەم گفتوگۆیەكــدا ،مســتەفا قەرەســوو،
ئەندامــی دەســتەی جێبەجێــكاری كۆمــا
جڤاكێــن كوردســتان "كەجەكــە" ،بــە
ناونیشــانی "ســەرۆكی توركیــا ڕێبــەری
ڕاســتەقینەی ئیخوانــە و مورســی
بــۆ دژایەتیكردنــی كــورد پشــتیوانی
ئەردۆگانــی كــردوە" .قهرهســوو باســی
لــە پەیوەندییەكانــی ســەرۆكی توركیــا
ڕەجــەب تەیــب ئــەردۆگان لەگــەڵ
ئیخــوان موســلمین و چەكدارانــی
ڕێكخــراوی داعــش دەكات.
*ســەرەتا ئێــوە داگیــرکاری ســەربازی
توركیــا لــە شــاری عەفرینــی ســوریا
چــۆن هەڵدەســەنگێنن؟

مســتەفا قەرەســوو :ئــەم باروودۆخــە
بــووە هــۆی كەڵەكەبوونــی قەیرانــە
ناوخۆیــی و دەرەكییەكانــی توركیــا ،ئیتــر
ڕەجــەب تەیــب ئــەردۆگان و حكومەتەكــەی
ڕووبــەڕووی شكســت و زیــان بوونــەوە،
لــەم ڕوانگەیــەوە سەركەشــی و گەمــە بــە
هەمــوو هێــز و تواناكانــی توركیــا دەكات،
هەوڵــدەدات كرێگرتــە و بەكرێگیراوەكانــی
لــەم ناوچەیــەدا جێگیــر بــكات بــە ئامانجــی
تێكدانــی ئــەو خۆبەڕێوەبەرییــەی كــە
كــورد ،عــەرەب ،ســریان و پێكهاتەكانــی
تــری ســوریا بونیادیــان نــاوە لەالیەكــن لــە
الیەكــی تریشــەوە دەیەوێــت پێگەیەكــی
كاریگــەر لەنــاو سیاســەت و داهاتوویــی
ســوریادا دەســتەبەر بــكات ،هــەروەك لــە
ڕێگــەی داگیركردنــی شــاری (عەفریــن)
ەوە دەیەوێــت پارێــزگاری لــەو فاشــیتە
بــكات ،كــە ئاكپارتــی و پارتــی گەلــی
نەتەوەیــی توركیــا لەســەری ڕێككەوتــوون
لــە الیەكــی تــرەوە .ئامانجێكــی تریشــی
بریتیــە لــە ســەپاندن و بەرجەســتەكردنی
سیاســەتەكان بــۆ دووبارە درووســتكردنەوەی
ســوریا ،لەبــەر ئەمــە دەســتی كــردووە بــە
داگیركردنــی شــاری عەفریــن ،لــە كاتێكیشــدا
كــە ئــەم داگیریكارییــەی ســەربگرێت وەك
كارتێــك بــەكاری دەهێنێــت ،ســەرەتا بــۆ
دژایەتیكردنــی ڕژێمــی ســوریا ،پاشــان بــۆ
دژایەتیكردنــی هەمــوو هێــزە سیاســییەكانی
تــر.

و حزبــی بزووتنــەوەی نەتەوەیــی گــەل

*چــۆن چۆنــی ســەرۆكی توركیــا ئــەو

(جەهەپــە) تــا چەنــدە؟

پالنانانــە ئەنجــام دەدات ،لــە كاتێكــدا

مســتەفا قەرەســوو :ئامانجــی هــەردوو
حــزب لــە ڕێگــەی ئــەم ڕێككەوتــن و
داگیركارییــە بــۆ مانەوەیانــە لــە دەســەاڵتدا
لــە ڕێگــەی زیادكردنــی قەبــارە و ئاســتی

مســتەفا قەرەســوو :لە ڕاســتیدا داگیركاری
توركیــا بــۆ شــاری عەفریــن بەرهەمــی
سیاســەتە شكســتخواردوەكانی ئەنقەرەیــە،
كــە مــاوەی  6تــا  7ســاڵە لــە ســوریا پیــادەی
دەكات ،چونكــە توركیــا لەنــاو زۆنــگاوی
قەیرانــی ســوریادا نغــرۆ بــووە و پێیوابــوو
دەســەاڵتی ســوریا لــە ماوەیەكــی كورتــدا
دەگۆڕێــت ،بۆیــە پشــتیوانی هێزەكانــی
ئۆپۆزســیۆنی نزیــك لــە خۆیــدا .لــە
توركیــا ئــەردۆگان ڕێبــەری ئیخوانــە ،لــەو
بڕوایەدابــوو ســوریا لــە ماوەیەكــی زۆر
كورتــدا دەكەوێــت و دەتوانێــت دەســەاڵت
و قەڵەمــڕەو و پێگــە و سیاســەتی خــۆی
لــە ســوریا بســەپێنێت ،بــەاڵم وەك ئــەوەی
ڕژێــم نەڕووخــا ،كوردیــش لــەو شــەڕەدا
زیاتــر لــە جــاران لــە دژی بەكرێگیراوەكانــی
توركیــا وەســتانەوە و هەمــوو سیاســەتەكانی
توركیــا شكســتیان هێنــا.

هێــزی گەورەتــر هەیــە و ئەوانیــش

*ئایــا دەرهاویشــتە و لێكەوتەكانــی

پالنــی خۆیــان هەیــە ،وەك ڕوســیا و

ئــەوەی تــۆ بــە شكســت نــاوی دەهێنێــت

ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا؟

مســتەفا قەرەســوو :داگیركردنــی عەفریــن
حاڵەتێكــی تــری ســەرهەڵدانەوەی ملمالنێــی
هێــزە جیهانــی و هەرێمییەكانــە لەســەر
گۆڕەپانــی ســوریا ،ئــەردۆگان كەڵكــی
لــەو كێشــە و ناكۆكییانــە وەرگرتــووە ،كــە
لــە ئەنجامــی ئــەم ملمالنــ ێ سیاســییانەی
ناوچەكــەوە دروســتبووە ،بۆیــە دەســتیكرد
بــە داگیــركاری .ڕوســیاش بــواری ئاســمانی
خــۆی بــۆ توركیا كردەوە و تیشــكی ســەوزی
بــۆ هەڵكــردووە چونكــە بیركردنــەوەی وایــە
كــە بەرژەوەنــدی سیاســی و ئابــووری زۆر
بەدەســت دەهێنێــت .گومانــی تیــا نییــە
كــە بەدەســتهێنانی بەرژەوەندییــە سیاســی
و ئابوورییەكانــی لەســەر حســابی ئازاردانــی
گەلــی كــورد كارێكــی هەرگیــز قبووڵكــراو
نییــە .داگیرســاندنی تیشــكی ســەوز بــۆ
داگیركردنــی عەفریــن بــە ڕوونــی ئاســتی
بەریەككەوتــن و دڕندایەتــی ئــەو سیاســەتانە
نیشــاندەدات ،كــە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت
پەیــڕەو دەكرێــت ،بــە تایبەتــی ئــەوەی لــە
ســوریا دەیبینیــن .هەڵوێســتی هەریەكــە
لــە ویالیــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا و
ڕوســیا ســەبارەت بــە پرســی داگیركردنــی
عەفریــن تەنهــا ڕێككەوتنیانــە لەســەر ئاســت
و قەبــارەی ئامادەییــان و بەشــدارییان لــە
چەنــد پەیوەندییەكــی خــراپ و دڕدۆنــگ لــە
پێنــاوی بەرژەوەنــدی واڵتەكانیــان.
*ئایــا ئاســتی مەترســی نێــوان ئاكپارتــی

چــی بــوو؟
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“

* ئایــا ئــەو كوردانــەی لــە توركیــا

داگیرساندنی تیشكی سەوز

دەژیــن هیــچ هەڵوێســتیان لــە دژی ئــەم

بۆ داگیركردنی عەفرین بە

دەســتێوەردانەی توركیــا نیشــانداوە

ڕوونی ئاستی بەریەككەوتن

لەبــەر ئــەوەی كــوردن ،یــان لەبــەر هــەر

و دڕندایەتی ئەو سیاسەتانە
نیشاندەدات ،كە لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
پەیڕەو دەكرێت ،بە تایبەتی
ئەوەی لە سوریا دەیبینین
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هەڵوێســتی شــۆڤێنیانەوە ،توركیــاش لــەم
ڕووەوە خەڵــك لــە دژی گەلــی كــورد
هانــدەدات و ئــەم دوژمنایەتــی و هاندانــە
شــۆڤێنیەش ،كــە لــە دژی گەلــی كــورد
پیــادەی دەكات وەك كاتێكــی بێزاركــردن و
هەڕەشــە لــە بەرامبــەر گەالنــی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت و جیهانــی بــە گشــتی بــەكاری
دەهێنێــت.

هۆكارێكــی تــر هەڵوێســتیان دەرببــڕن،
وەك میدیاكانــی توركیــا دەڵێــن؟

مســتەفا قەرەســوو :لــە ئێســتادا لەنــاو
توركیــا داپڵۆســین و چەوســاندنەوەیەكی
بێوێنــە لــە ئارادایــە ،هــەر پێكهاتەیەكــی
كۆمەاڵیەتــی ،یــان هێزێكــی سیاســی
ئەگــەر پشــتیوانی ئــەو هاوپەیمانێتییــە
فاشســتیانەیەی نێــوان ئاكپارتــی و جەهەپــە
نــەكات ،بــە توونــدی ڕووبــەڕووی دەبنــەوە
و دادەپلۆســێنرێت ،هەمــوو ســەرۆك
شــارەوانییەكانی لــە ناوچــە كوردنشــینەكان و
ژمارەیەكــی زۆر لــە پەرلەمانتــارەكان ئێســتا
لەنــاو زیندانەكانــدان ،تەنانــەت ئەگــەر هــەر
حیزبێكــی سیاســی تــر لــە چوارچێــوەی
پرۆگرامــی تایبەتی خۆیدا قســە بــكات ،ئەوە
بــە تــاوان دادەنرێــت و لــە ئێســتادا هەمــوو
لێدوانێــك لەبــەردەم بــارەگای حیزبەكانــدا
قەدەغەیــە ،هەمــوو كوچــە و شــەقامەكان
لەژێــر كۆنتڕۆڵــی پۆلیســدایە ،تەنانــەت
پێكــەوە وەســتان و گردبوونــەوەی  2یــان
 3كــەس لــە ئێســتادا قەدەغەیــە ،لەبــەر
ئــەوە تەنانــەت ئەگــەر هێــزە سیاســییەكانیش

دژایەتــی داگیركردنــی عەفریــن بكــەن،
بــەاڵم بــە هیــچ جۆرێــك ڕێگەیــان
پێنادرێــت گردبوونــەوە یــان مانگرتــن لــە
هیــچ شــوێنێكدا ئەنجــام بــدەن ،كاتێكیــش
جەمــاوەر گردبێتــەوە زۆر بــە توونــدی
هێــرش دەكرێتــە ســەرییان ،بــەاڵم زۆرینــەی
ڕەهــای گەلــی كــورد زۆر بــە توونــدی لــە
دژی داگیــركاری عەفریــن دەوەســتنەوە و
قبووڵــی ناكــەن ،تەنانــەت ئــەو كوردانــەش
كــە پشــتیوانی لە ئــەردۆگان و حكومەتەكەی
دەكــەن ،لــە ئێســتا لــە دژی حكومەتەكــەی
دەوەســتنەوە ،چونكــە حكومەتــی ئاكپارتی و
"ئــەردۆگان" هیــچ هیوایەكیــان بــە پشــتیوانی
كــورد نەمــاوە ،بۆیــە ڕێككەوتنیــان لەگــەڵ
هەمــوو الیەنــە شــۆڤێنییەكان و هەمــوو
دوژمنانــی كــورد كــردووە.
ئــەردۆگان ،ئامانجــی خراپتــری لــە
ئەمانجەكانــی ئیمپراتۆرییەتــی عوســمانی
هەیــە ،پێیوایــە هەمــوو خاكــی واڵتانــی
عەرەبــی موڵكــی خۆیەتــی ،ئەگــەر
عەرەبــەكان ســەرنجی لێــدوان و قســەكانی
بــدەن بەگژیــدا دەچنــەوە و لــە دژی دێنــە
وەاڵم.
*ئایــا بــە تەنهــا كــورد لــە دژی
ئــەم

هاوپەیمانێتییــەی

ناسیۆنالیســتەكان

و

نێــوان

ئاكپارتییــن؟

مســتەفا قەرەســوو :نەخێــر ،تەنهــا
گەلــی كــورد نییــە لــە دژی ئــەو ڕێككەوتنــە
فاشیســتییەی نێــوان ئــەردۆگان و حزبەكــەی
لەگــەڵ جەهەپــە دەوەســتنەوە ،بەڵكــو
زۆرینــەی گەلــی توركیــا لــە دژی ئــەم
هاوپەیمانێتیــەن .گەالنــی توركیــا لــە هیــچ
قۆناغێــك لــە مێــژووی توركیــادا ،وەك
ئێســتا دەگوزەرێــت ملمالنێیــان نەكــردووە و
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عەفرین لە چڕ و دوکەڵی بۆردومانەکانی فڕۆکەکانی تورکیادا

لــە دژی یەكتــری هەڵنەشــاخاون .حكومەتــی
دەســەاڵتداری ئێســتا نــەك تەنهــا دوژمنــی
كــوردە ،بەڵكــو هەمــوو ئەوانــەش دەكات
كــە پێچەوانــەی بیــروڕا سیاســییەكانی بــن،
كوردیــش لــە دژی ئــەم حكومەتــەن،
چونكــە دوژمنایەتیــان لەگەڵــدا دەكات و
دژایەتــی هەمــوو بیــروڕا سیاســییەكانی
تریــش دەكات .داگیركردنــی عەفریــن بــە
تەنهــا پەالماردانێــك نییــە بــۆ ســەر گەلــی
كــورد ،بەڵكــو هێرشــكردنە بۆســەر هەمــوو
پێكهاتەكانــی گەلــی ســوریا.
توركیــا لــە دژی دروســتبوونی هــەر
پێكهاتەیەكــی سیاســیە لــە ســوریا ،كــە
پێچەوانــەی بیــروڕا سیاســییەكانی بێــت،
حكومەتــی ئاكپارتیــش دیینــی خســتووەتە
خزمەتــی نەتــەوەی تــورك ،تــا ئــەو ئاســتەی
بووەتــە مەترســی لەســەر هەمــوو گــەالن و
بیروبــاوەڕەكان ،لــەم چوارچێوەیەشــدا ئەگەر

ئــەم حكومەتــە لەنــاو نەبرێــت ،ئاشــتی و
ئارامــی بــاڵ بەســەر خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا
ناكێشــێت.
*هیــچ پەیوەندییــەك هەیــە لــە نێــوان
دەســتێوەردانی ســەربازی توركیــا لــە
عەفریــن و هەڵبژاردنــی داهاتــووی
ســەرۆكایەتی لــە توركیــا؟

مســتەفا قەرەســوو :ڕەجــەب تەیــب
ئــەردۆگان كەســێكە لەوانەیــە هــەر كارێــك
بــكات لە پێنــاو پارێزگاریكردن لە دەســەاڵتی
خــۆی .بــەالی ئەردۆگانــەوە یــەك ئامانــج و
یــەك ڕاســتی هەیــە ئەویــش مانەوەیەتــی
لــە دەســەاڵتدا ،لــە پێنــاو مانەوەشــی لــە
دەســەاڵت دەتوانێــت هەمــوو بەهــاكان
بكاتــە قوربانــی و هــەر هەنگاوێكی ئەســتەم
بنێــت و چەندیــن پەیوەنــدی قێــزەون
دروســت بــكات ،هەروەهــا دوودڵ نییــە
لــە پڵیشــاندنەوەی هــەر شــتێك ،كــە ببێتــە

كۆســپ و تەگەرە لەبەردەم دەســەاڵتەكەیدا،
لــە كاتێكــدا هەســتبكات كــە لــە توانایــدا
هەیــە ئــەم كارە بــكات ،بــەاڵم لــە كاتــی
هەســتكردنیدا بــەوەی كــە ناتوانێــت ئــەم
كارە بــكات ئیتــر چۆكی بــۆ دادەدات ،بەڵكو
لــە پێنــاو مانــەوەی لــە دەســەاڵتدا دەســت
و قاچەكانیــان مــاچ دەكات .ســەرۆكی
توركیــا لــە ناوخــۆدا شكســتی خــواردووە،
بۆیــە ڕوویكــردە داگیركردنــی عەفریــن
بــۆ ئــەوەی وەك كارتێــك بــەكاری بێنێــت
بــۆ بێزاركردنــی ڕژێمــی ســوریا و هەمــوو
هێــزە سیاســییەكان .شــەقامەكانی توركیــا
لەالیــەن هێــزی پۆلیســی ئەردۆگانــەوە داگیر
كــراوە .گەالنــی توركیــا لــە هیــچ قۆنــاغ و
ســەردەمێكی مێژوویــی خۆیــدا دۆخــی وەك
ئێســتا نەبــووە.
لــە ڕێگــەی داگیركردنــی عەفرینــەوە،
ئــەردۆگان كاریگەرییەكــی كارای لەســەر
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وێنەی ژنە شەڕڤانێک لە ڕووبەڕووبوونەوە بە سوپای تورکیا

سیاســەتی ســوریا دەبێــت و پۆســتی
ســەرۆكایەتی كۆماریــش مســۆگەر دەكات.
ئەگــەر بێتــو وەرگرتنــەوەی پۆســتی
ســەرۆك كۆمــار لــە مەترســیدا نەبوایــا،
ئــەردۆگان سەركێشــی بــە داگیركردنــی
عەفریــن نەدەكــرد ،كــە پــڕ لــە مەترســییە،
لەبەرئــەوە ئــەردۆگان پێویســتی بــە
هەنگاوێكــی ئــاوا هەبــوو بــۆ ئــەوەی لــە
هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتیدا ســەركەوتوویی
بــكات ،ئــەم هەنــگاوەش كێرڤــی شــۆڤێنیەتی
بــەرز كــردەوە لــە ڕێگــەی داگیركردنــی
عەفرینــەوە.
*دیارتریــن

ســیماكانی

ئــەو

ســەركوتكارییەی لــە بەرامبــەر نەیارانــی
پرۆســەی ســەربازی عەفریــن دەكرێــت
چیــن ؟

مســتەفا قەرەســوو :ئــەوەی دەســتگیر
دەكرێــت زۆر بە توندی ســەركوت دەكرێت،
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ئــەردۆگان پارێــزەرەكان و پزیشــكەكان
و ڕۆشــنبیرانی كردووەتــە ئامانــج ،تەنهــا
لەبەرئــەوەی وشــەی ئاشــتیان بەكارهێنــاوە،
یــان بانگەشــەیان بــۆ ئاشــتی كــردووە،
بۆیــە ژمارەیەكــی زۆرییــان لــ ێ دەســتگیر
كــراوە ،ئەمــە ســەرباری زیندانیكردنــی
هەمــوو ئەوانــەی كــە ســەر بــە (هەدەپــە)
ن ،لــە چوارچێــوەی پرۆگرامــە حیزبیەكەیــدا
قســە دەكــەن ،كــە لــە دژی سیاســەتەكانی
حكومەتــی ئاكپارتیــە .لــە ئێســتادا ژمــارەی
كوردە دەســتگیركراوە سیاســییەكان لە 10000
كــەس زیاتــرە ،جگــە لــە دەســتگیركردنی
ســەدان كــەس لەوانــەی وشــەی "ئاشــتی"
بەكاردەهێنــن ،ئەمــەش بەڵگەیــە لەســەر
ئاســتی ئــەو ســەركوتكارییەی ،كــە توركیــا
پێــی گەیشــتووە ،ژمــارەی ئەوانــەش كــە
دەســتگیر كــراون و دواتــر ئــازاد كــراون بــە
هــەزاران كــەس مەزەنــدە دەكرێــت.

*ئایــا هیــچ پێشــێلكارییەك كــراوە لــە
هەمبــەر مافــی ئەوانــەی لــە توركیــا
دەســتگیر كــراون ،یاخــود تەنهــا بــە
دەســتگیركردنیانەوە وەســتاون؟

مســتەفا قەرەســوو :پێشــبینی دەكرێــت
كــە هیــچ ئەشــكەنجەدانێكی جەســتەیی لــە
بەرامبــەر پزیشــكان ،پارێزەران و ڕۆشــنبیران
نەبێــت ،بــەاڵم فشــاری دەروونــی تووندیــان
لــە بەرامبــەردا دەكرێــت و بــە خۆفــرۆش
بانگیــان دەكرێــت .ئــەردۆگان لــە لێدوانێكــدا
وتــی "ئەمانــە خۆفرۆشــن" ،هەروەهــا
وتیشــی" :ئەنجومەنــی نوێنــەران ڕێگەنــادات
بــە هاوواڵتیانــی تــورك بانــگ بكرێــن".
لەوانەیــە توندوتیژییــان لــە هەمبــەر
پزیشــكان و پارێــزەران و ڕۆشــنبیران
نەكردبێــت ،بــەاڵم لــە كاتــی ئازادكردنیانــدا
ئــەوان ڕایانگەیانــدوە ،كــە ئەوەی لــە دژییان
پیــادە كــراوە ســتەم و ئەشــكەنجەدان بــووە،
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چونكــە فشــاری دەروونــی زۆر قورســیان
لەســەر بــووە ،جگــە لــەوەش ئەنجامدانــی
هــەر كارێــك لــە بەرامبەرییــان ڕێگەپێــدراو
دەبێــت لەژێــر پــەردەی ناوهێنانیــان
بــە دوژمــن و خۆفــرۆش .هەروەهــا
كــورد ،سۆسیالیســتەكان و ســەندیكاییەكان
ڕووبەڕووی ئەشــكەنجە و فشــاری جەستەیی
دەكرێنــەوە ،بــە تایبەتــی فشــاری زۆر
دەخەنــە ســەر سیاســییەكان و ڕۆژنامەنوســە
كــوردەكان و لەنــاو زیندانەكانــدا ئــازار و
ئەشــكەنجە دەدرێــن .لــە مــاوەی مانەوەیاندا
لــە زینــدان هەڕەشــەیان لێدەكــەن بــە
هێشــتنەوەیان بــۆ ماوەیەكــی زۆر لەنــاو
زینــدان و ئەوەیــان بەســەردا دەســەپێنن،
كــە كار بــۆ بەرژەوەنــدی هەواڵگــری توركیــا
بكــەن ،بــە تایبەتیــش شــێوازە دەروونییــەكان
لــە بەرامبــەر دەســتگیكراوە كــوردەكان
ئەنجــام دەدرێــت.
* ئــەو تۆمەتانــە چیــن كــە ئاڕاســتەی
نەیارانــی دەســتێوەردانی توركیــا لــە
عەفریــن دەكرێــت ،وەاڵمــی ئێــوە لــە
بەرامبــەر دەســتگیركردنی خەڵــك چییــە؟

مســتەفا قەرەســوو :هەر كەســێك لە دژی
داگیــركاری عەفریــن بێت بە پشــتیوانیكردنی
ڕێكخــراوە تیرۆریســتییەكان تۆمەتبــار
دەكرێــت ،بانگەشــەی ئــەوە دەكــەن،
كــە ئەندامانــی ســەر بــە داعــش و پارتــی
كرێكارانــی كوردســتان و پەیــەدە دەســتگیر
دەكــەن ،هەمــوو ئەوانــەی دژایەتیــان
دەكــەن تۆمەتبــار دەكرێــن بــە یارمەتیــدان و
پشــتیوانیكردنی ئــەم ڕێكخراوانــە .هەروەكــو
ڕوون و لەبەرچاوانــە هیــچ چەكدارێكــی
ڕێكخــراوی تیرۆریســتی داعــش لــە عەفریــن
نییــە و دەوڵەتــی توركیــا ڕایگەیانــدووە،

كــە پەیــەدە ڕێكخراوێكــی تیرۆریســتیە و
هــەر كەســێك لــە دژی ئــەم هەڵوێســتە
بوەســتێتەوە بــە "پارێزەری تیرۆر" و كۆســپ
لەبــەردەم لەناوبردنیــان تۆمەتبــار دەكرێــت.
بــە بیــری ئــەوان یارمەتیدانــی دوژنەكانیــان
ناپاكی و خۆفرۆشــییە و لە ڕووی یاســاییەوە
لــە چوارچێــوەی ئــەو مــاددە دەســتورییانەدا،
كــە باســی بەگژداچوونــەوەی تیــرۆر
دەكات ،لێپرســینەوەی لەگەڵــدا دەكرێــت.
هەڵوێســتی نەیارانــەی حكومەتــی قاهیــرە لە
بەرامبــەر هێرشــی توركیــا بــۆ ســەر عەفریــن
هەڵوێســتێكی "ئاكاریــی و نیشــتمانیە"
و میدیاكانــی میســر ڕۆڵیــان گێــڕاوە لــە
شــەرمەزاركردنی ئــەو دوژمنكارییــە.
*بــە گشــتی هەڵوێســتی ڕەوتــی

“

هەر حیزبێكی سیاسی تر
لە چوارچێوەی پرۆگرامی
تایبەتی خۆیدا قسە بكات،
ئەوە بە تاوان دادەنرێت و
لە ئێستادا هەموو لێدوانێك

ئیخوانــەكان لــە بەرامبــەر پرســەكانی

لەبەردەم بارەگای حیزبەكاندا

كــورد چییــە ،لــە نــاوەوەی توركیــا ،یــان

قەدەغەیە

لــە دەرەوەیــدا؟

مســتەفا قەرەســوو :ئێمــە وا بیرمــان
دەكــردەوە ،كــە ئیخــوان بــە شــێوەیەكی
خــراپ لــە پرســەكانی كــورد نزیــك نابنــەوە،
بــەاڵم كاتێــك بینیمــان پەیوەنــدی بەهێزیــان
لەگــەڵ توركیــا و ئــەردۆگان هەیــە ،لــە
كوردانــی سوریاشــەوە نزیكــن ،لــەو كاتــەدا
تێگەیشــتین كــە ئێمــە بــە شــێوەیەكی
بــاش هەڵســەنگاندنمان بــۆ نەكــردوون،
كار گەیشــتە ئــەوەی كــە ئــەوان بكەونــە
دژایەتیكردنــی كــورد و هێشــتا لەجیاتــی
توركیــا و ئــەردۆگان هــەر دژایەتــی كــورد
و بزووتنەوەكەمــان دەكــەن .ڕەجــەب تەیــب
ئــەردۆگان خــۆی ڕێبــەری ئیخوانەكانــە لــە
توركیــا ،ئەمــەش شــتێكی حاشــا هەڵنەگــرە.
* بــە دیــدی تــۆ ئــەردۆگان چــۆن كەڵــك
لــەم گرووپــە وەردەگرێــت؟
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“

ئەردۆگان ،ئامانجی

خراپتری لە ئەمانجەكانی
ئیمپراتۆرییەتی عوسمانی
هەیە ،پێیوایە هەموو
خاكی واڵتانی عەرەبی
موڵكی خۆیەتی ،ئەگەر
عەرەبەكان سەرنجی لێدوان
و قسەكانی بدەن بەگژیدا
دەچنەوە و لە دژی دێنە
وەاڵم

مســتەفا قەرەســوو :ئــەردۆگان ئیخــوان
بەكاردەهێنێــت وەك چــۆن دییــن بــۆ
خزمەتــی نەتــەوەی تــورك بــەكار دەهێنێت.
لێــرەوە دەبینیــن ،كە ئــەردۆگان ئیخوانیشــی
كردووەتــە دوژمنــی گەلــی كــورد ،نــەك
بــە تەنهــا ئیخوانــی میســر و ســوریا ،بەڵكــو
هەمــوو بزووتنــەوە ئیخوانییەكانــی تریــش
بوونەتــە گەمەیــەك لــە دەســتی ئاكپارتــی و
بەكرێگیراوەكانــی ،ئیتــر ئیخوانــەكان لەالیەن
دەزگای هەواڵگــری توركیــاوە بەڕێوە دەبرێن
و هۆبەیــەك یــان بەشــێكی تایبــەت بــە
ئیخــوان موســلمین لەنــاو هەواڵگــری توركیــا
هەیــە .ئیتــر ڕوون و ئاشــكرایە ئیخــوان
لــە ســوریا لەژێــر فەرمانــی ئــەردۆگان بــە
چ ئاقارێــك گەیشــتووە .ئیخوانــی ســوریا
گــۆڕاوە بــۆ بزووتنەوەیەكــی سیاســی لــە
دژی خــودی گەلــی ســوریا ،بــە دڵنیاییشــەوە
لــە ڕابــردوودا ئیخــوان لــە ســوریا پەیوەنــدی
بەردەوامــی لەگــەڵ دەزگای هەواڵگــری
توركیــا هەبــووە ،ئێســتاش بــە هەمــوو
مانایــەك بووەتــە بەكرێگیــراوی توركیــا،
چونكــە لــە ڕووی سیاســی و ئایدۆلۆژییــەوە
كەوتۆتــە ژێــر قەڵەمــڕەوی توركیــاوە ،هــەر
توركیاشــە لــە ئێســتادا بەڕێــوەی دەبــات و
ئیخوانەكانــی میســر و ســوریا لــە توركیــا
گردبوونەتــەوە و بەڕێوەبــەری ســەرەكییان
هەواڵگــری توركیایــە.
*لــە مــاوەی حوكمــی "ئــەردۆگان"دا
بارودۆخــی كورد و شــارە كوردنشــینەكان
بــە گشــتی چــۆن هەڵدەســەنگێنن؟

مســتەفا قەرەســوو :دوای ئــەوەی
ئاكپارتــی جڵــەوی دەســەاڵتی لــە توركیــا
گرتــە دەســت ،بانگەشــەی ئــەوەی دەكــرد
كــە چاكســازی دیموكراســیانە ئەنجــام
دەدات ،لــە ڕێگــەی ئــەم قسانەشــیەوە
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باســی لــەوە دەكــرد ،كــە كێشــەی كــورد
چارەســەر دەكات ،بــەاڵم لــەم ڕێگەیــەوە
دەیویســت كــورد هێــور بكاتــەوە و بیخاتــە
ژێــر دەســەاڵت و كۆنتڕۆڵــی خۆیــەوە .ئێمــە
الیخۆمانــەوە سیاســەتێكمان گرتەبــەر ،كــە
پشــتی بەســتووە بــە كەڵكوەرگرتــن لــەم
بارودۆخــە لەالیــەك ،هەروەهــا ئاشــكرا
كردنــی دەموچــاوی ڕاســتەقینەی حزبــی
ئاكپارتــی لــە الیەكــی تــرەوە .هەرچەندێــك
حكومەتــی ئاكپارتــی جۆرەهــا سیاســەتی
ســەركوتكەرانە و ســتەمكاریی پەیڕەو بكات،
ئەگــەر ســەدان هــەزار كەســیش دەســتگیر و
زیندانــی بــكات ،بــەاڵم كاریگــەری حكومەتی
ئاكپارتــی لەســەر كــورد زۆر الواز بــووە،
ئیتــر دەموچــاوی ئــەردۆگان و حكومەتەكــەی
بــۆ كــورد ڕوون و ئاشــكرا بــووە.
*بۆچــی ڕەجــەب تەیــب ئــەردۆگان لــەو
بەڵێنانــەی پاشــگەز بــووەوە ،كــە بــە
كــوردی دابــوو؟

مســتەفا قەرەســوو :ئــەردۆگان بــە
مانــا ڕاســتەقینەكەی هیــچ بەڵێنێكــی بــۆ
چارەســەركردنی كێشــەی كــورد نــەداوە.
ئــەو هەوڵیــدەدا خەبــات و تێكۆشــانی كــورد
پەكبخــات بــۆ ئەوەی دەســەاڵتی خۆی بەهێز
بــكات ،لــەم ڕوانگەیەشــەوە هەوڵیــداوە
تێڕوانینێــك لەســەر خــۆی دروســت بــكات،
وەك ئــەوەی دەیەوێــت كێشــەی كــورد
چارەســەر بــكات .ســەرەتا ئێمــە ئەوەمــان
ڕوونكــردەوە ،كــە حكومەتــی ئاكپارتــی هیچ
چارەســەرێكی بــۆ كێشــەی كــورد پــێ نییــە،
بەڵكــو دەیەوێــت دەســەاڵت و پێگــەی خــۆی
بەهێــز بــكات ،لــە ڕێگــەی باڵوكردنــەوەی
قســەی نــەرم و هــەڵ خەڵەتێنــەرەوە،
بــەاڵم ئێمــە پێداگریمــان لەســەر چارەســەری

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

كێشــەكان كــردەوە ،تەنهــا لەبەرئــەوەی
ئــەوان پڕوپاگەندەیــان بــۆ چارەســەركردنی
پرســی كــورد دەكــرد.
*ئایــا

هیــچ

بەرنامەیــەك

یــان

پڕۆژەیەكتــان هەیــە بــۆ ڕاگەیاندنــی
خۆبەڕێوەبــەری لەناوچە كوردنشــینەكان
لــە توركیــا و یەكخســتنی لەگــەڵ
باكــووری ســوریادا؟

بیرۆكەیەكــی نو ێ و چەمكێكی سۆسیالیســتی
نوێــی پێشــنیار كــرد ،بــەاڵم لــە ڕووی تیۆری
و ئایدۆلۆژییــەوە چەمكــی "دەوڵــەت بــۆ
هەمــوو نەتەوەیــەك"ی نەكــردە فۆرمــی
خــۆی ،لەبــەر ئــەوەی كــە دەوڵەتــی
نەتەوەیــی پەیوەنــدی بــە سۆسیالیســتیەوە
نییــە ،لەســەر ئــەم بنەمایــەش كارمــان كــرد
لەســەر ئەگــەری چارەســەركردنی پرســی
كــورد لەســەر بنەمــای دیموكراتــی و ئــازادی
لــەو واڵتانــەدا كــە كــورد تیایانــدا دەژی واتــە
لــە توركیــا ،عێــراق ،ســوریا و ئێــران .ئێمــە
هیــچ بیرۆكەیەكمــان نییــە بۆ درووســتكردنی
دەوڵــەت لــە هیــچ بەشــێك لــە بەشــەكانی
كوردســتان ،هــەروەك هیــچ پەیڕەوێــك یــان
پالنێكمــان نییــە بــۆ یەكخســتنی بەشــەكانی
كوردســتان لەگــەڵ یەكتریــدا ،لێــرەوە
دەڵێیــن ئێمــە هیــچ پرۆژەیەكمــان نییــە بــۆ
ڕاگەیاندنــی خۆبەڕێوەبــەری لــە باكــووری
كوردســتان و لكاندنــی بــە باكــووری
ســوریاوە.

مســتەفا قەرەســوو :لــە دەیــەی حەفتاكانی
ســەدەی بیســت كاتێــك وەكو حیــزب هاتینە
نــاو گۆڕەپانەكــەوە ،بەرنامــەی ســەرەكیمان
پێداگــری لەســەر دەوڵەتــی ســەربەخۆی
كوردســتان دەكــرد .مافــی چــارەی
خۆنووســینی گــەالن لــە ســەدەی بیســتدا
ئــەم جــۆرە فۆرمــەی دەخواســت .چەمكێــك
هەبــوو ،كــە پێویســتە هەمــوو نەتەوەیــەك
دەوڵەتــی تایبــەت بەخــۆی هەبێــت.
هەروەهــا سۆسیالیســتەكانیش بــەم شــێوەیە
بیریــان دەكــردەوە ،بــەاڵم لــە ڕاســتیدا
ئــەم چەمكــە بریتــی بــوو لــە چەمكــی
نوێگــەری ســەرمایەداری ناسیۆنالیســتی ،كــە
لــە خۆرئــاوا گەشــەی دەكــرد .لــە ڕاســتیدا
هیــچ پێویســت نەبــوو سۆسیالیســتەكان ئــەم
چەمكەیــان هەبێــت ،بەڵكــو پێویســت بــوو
ڕێگــەی دیموكراتــی و ئــازادی بكرێتە بناغەی
الیــەن سۆسیالیســتەكان .ئێمــە كەوتبووینــە
ژێــر كاریگــەری بیرۆكــەی دەوڵــەت بــۆ
هەمــوو دامەزراندنــی دەوڵــەت بــۆ هەمــوو
ئــەو نەتەوانــەی ،كــە لــە ســەدەی بیســت
هەبــوون.

جموجووڵەكانــی

*ئایــا ئــەم بابەتــە گۆڕانــی بەســەردا

چوارچێــوەی پالنــە عوســمانییەكەیدایە

هاتــووە؟

و زۆربــەی دەوڵەتانــی دراوســێی توركیــا

مســتەفا قەرەســوو :ســەرۆك "ئۆجــەالن"،
ڕابــەری پارتــی كرێكارانــی كوردســتان،

وەك ویالیەتەكانــی ســەر بــە توركیــا

*پێشــنیاری چــی دەكەیــت بــۆ كوردانــی
باكــووری ســوریا؟

مســتەفا قەرەســوو :پێشــنیارمان بــۆ
كوردانــی باكــووری ســوریا جیابوونــەوە
و دابەشــبوون نییــە ،بەڵكــو پێمانوایــە كــە
بەدەســتهێنانی خۆبەڕێوەبــەری دیموكراتــی
لەنــاو سیســتمی فیدراڵــی باكــووری ســوریا
چاكتریــن چارەســەرە بــۆ كوردانــی ســوریا.
*قســەیەك هەیــە دەڵێــت هەمــوو
ئــەردۆگان

لــە

مســتەفا قەرەســوو :لــە كاتــی لێكۆڵینــەوە
لــە قســەكانی ئــەردۆگان بــە باشــی بۆمــان
ڕوون دەبێتــەوە ،كــە ئــەوە خەونــە،
بەڵكــو تەنانــەت خاوەنــی ئامانــج و خەونــی
خراپتــرە لــەوەی عوســمانییەكان .ئــەردۆگان
بــە شــێوەیەكی ڕوون ووتــی واڵتەكەمــان
 5ملیــۆن مەتــر چوارگۆشــە بــوو ،بــەاڵم
لــە دواییــدا بچووكیــان كــردەوە .نــەك
تەنهــا ئــەو زەوییانــەی كــورد تیایــدا
دەژیــان ،بەڵكــو هەمــوو ئــەو زەوییانــەی
بەدەســت عوســمانییەكانەوە بــوو بــە ناوچــە
عەرەبیەكانیشــەوە نیشــتمانی ئــەوان بــووە.
ئــەردۆگان لــەم ســااڵنەی دواییــدا چەنــد
جارێــك ئــەم دەســتەواژانەی دووپــات
كــردەوە .لــە راســتیدا ئەگــەر بــە وردی
لێكدانــەوە بــۆ هەڵوێســتەكانی ئــەردۆگان
بكرێــت ئــەوا هەمــوو گەلــی عــەرەب لێــی
هەڵدەســتن و لــە دژی بــە وەاڵم دێــن.
ئــەردۆگان هەمــوو خاكی واڵتانــی عەرەبی و
خاكــی بەڵقــان بــە موڵكــی خــۆی دەزانێــت.
ڕەجــەب تەیــب ئــەردۆگان خاوەنــی
بیركردنەوەیەكــی زۆر مەترســیدارترە لــە
بیــری عوســمانیەت لــە بەرامبــەر گەالنــی
ناوچەكــە .ئــەو دییــن بــۆ ســەپاندنی
هەژموونــی ناسیۆنالیســتی تــورك بەســەر
نەتەوەكانــی تــردا بەكاردەهێنێــت،
ئــەردۆگان یــەك دیینــی هەیــە ئەویــش
بریتیــە لــە بەهێزكردنــی نەتــەوەی تــورك بە
بەرگــە عوســمانییەكەی و ســەپاندنی پێگــە
و دەســەاڵتی بــە تــەواوی گەالنــی ناوچــەی
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا.

دەبینێــت ،تــۆ ڕات چیــە؟
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سەرحەد ڤارتۆ
وتەبێژى کۆماجڤاکێن
کوردستان (کەجەکە)
ئامادەکار :هیوا کازم -قەندیل -

تورکیا لە باکووردا ،هێرشێکى فاشیستانە دەکاتە
سەر گەلى ئێمە

ســەرحەد ڤارتــۆ :هــەر حیــزب و الیەنێــک
پەیوەندیــی بــە دەوڵەتێــک یــان
چەنــد دەوڵەتێکــەوە هەیــە ،بەتایبــەت
هەندێــک حیــزب هەیــە ســەربەخۆ
نییــە ،واتــا هێــز و توانــاى خــۆى زیاتــر
لــە دەرەوە وەردەگرێــت ،لەبــەر ئــەوەى
زیاتــر بــە هێــزى دەرەوەوە گــرێ دراوە،
ئەوانــە ناهێڵــن یەکێتیــى نەتەوەیــى
دروســت ببێــت ،ئەگــەر یەکێتیــى
نەتەوەیــى و دیبلۆماســیەتى نەتەوەیــى
دروســت ببێــت ،ئــەو کاتــە دەتوانــم
بەدڵنیایــی بڵێــم ،هیــچ داگیرکەرێــک
ناتوانێــت دوژمنایەتیــى کــورد بــکات،
هەمــوو داوا دەکــەن ڕێکەوتــن دروســت
ببێــت لــە نێــوان کــورددا ،چونکــە ئــەو
کاتــە هێزێکــى گــەورەى کوردى دروســت
دەبێــت،

ئەگــەر

دیبلۆماســیەتێکى

گــەورەى کــوردى دروســت ببێــت ئــەو
کاتــە هێــزى نێودەوڵەتــى ڕێکەوتنــى
ســتراتیژى لــە نێــوان کــوردا بــەرەو
پێشــەوە دەچێــت.
*

ڕەوشــى

باکــوورى

کوردســتان

پــاش دەســتگیرکردنى بەشــێک لــە
هاوســەرۆک ،پەرلەمانتــار ،چــاالک و
کەســایەتییە سیاســییەکانى هەدەپــە
ئێســتا چۆنــە؟ ئایــا دەســتتان بــە
گفتوگــۆ لەگــەڵ حکوومەتــى تورکیــادا
نەکردوەتــەوە؟ لە چەند ســاڵى ڕابردوودا
ئێــوە ئاگربەســتتان هەبــوو ،ئۆجەالنیش
چەندیــن پەیامــى بــاو کــردەوە ،ئایــا
ئێســتا ئاگربەســت ڕاگەیەنــراوە یــان
شــەڕ بەردەوامــە؟

ســەرحەد ڤارتــۆ :دەوڵەتــى تورکیــا لــە
باکــووردا ،هێرشــێکى فاشیســتانە دەکاتــە
ســەر گەلــى ئێمــە ،مــاوەى ســێ ســاڵ

دەبێــت دەوڵەتــى تورکیــا هەمــوو هێزێکــى
خــۆى بــە کار دەهێنێــت ،ئــەردۆگان
هێــزى خــۆى لــە ســەر یەکنەبوونــى کــورد
دروســت دەکات ،ئــەردۆگان دەخوازێــت
کــورد لــە نــاو ببــات ،واتــا سیاســەتێکى لــەو
شــێوەیەی هەیــە ،کــە لــە ســەر لەناوبردنــى
کــورد دای ڕشــتوە ،جەنەڕاڵێکــى ئەرتەشــى
تورکیــا لەگــەڵ (جەهەپــە) لــە دژى کــورد
ڕێکەوتــوە ،بــە هەمــوو شــێوازێک هێــرش
دەکەنــە ســەر گەلــى کــورد ،لــە سیاســەتى
دەرەوەیــدا داوا لــە ڕژێمــى ســووریا ،عێراق،
ئێــران و ڕووســیا دەکات ،دژایەتیکردنــى
کــورد بــەردەوام بێــت ،بــەاڵم ئــەو
سیاســەتەی ســەر ناکەوێــت ،لە هــەر کاتێکدا
هــەر گوشــارێک لــە ســەر گەلــى کــورد
هەبێــت ،گەلــى ئێمەیــش بەرخۆدانێکــى
گــەورەی دەبێــت ،واتــا ئیــرادەى گەلــى
باکــوور بەهێــزە ،دەوڵەتــى تورکیــا بــەزۆرى
لــە کــۆاڵن و شــار و شــارۆچکەى باکــوورى
کوردســتان هەندێــک دەســەاڵتی خــۆی پێــش
خســتوە ،خەڵــک هەمــووی لــە بەرانبــەر
دەوڵەتــى تورکیــادا لــە زینــدان ،چیــا ،لــە
نــاو گەلــدا لەبەرخــۆدان و تێکۆشــاندایە،
ئــەو بەرخۆدانانــەى لــە پارچەکانــى تــرى
کوردســتان هەیــە ،دەتوانــن بەرخۆدانــى
گەلــى ئێمــە فراوانتــر بــکات ،دەبێــت بــاش
بزانــن سیاســەتی دەوڵەتــى تورکیــا نــەک
هــەر لــە باکــوورى کوردســتان ،بەڵکــوو
لــە هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان دژى
کــوردە ،لــە هــەر چــوار پارچــەى کوردســتان
بەرخۆدانــى (پەکەکــە) لــە دژى داگیرکــەرى
تورکیــا هەیــە ،لەبــەر ئەوە پێویســتە هەموو
هێــز و جوواڵنــەوە و خەڵكــى پارچەکانــى
تــرى کوردســتان ،لــە دژى دەوڵەتــى تورکیــا

تێبکۆشــن ،ئەگــەر ئــەو هێرشــانەى دەوڵەتــى
تورکیــا تێــک بشــکێنرێن ،دەبێــت بــاش ئەوە
بزانــن لــە هەمــوو پارچەکانــى کوردســتاندا
کێشــەى کــورد چارەســەر دەبێــت ،کــورد
ئــازادى بــە دەســت دەهێنێــت.
*مــاوەى

چەنــدە

دەبێــت

هیــچ

هەواڵێکتــان دەربــارەى ئۆجــەالن ،نییــە؟
چ پەیامێکــى بــۆ نــاردوون لــە مــاوەى
ڕابــردوودا؟

ســەرحەد ڤارتــۆ :ســاڵێک زیاتــر دەبێــت
ئــاگادارى ســەرۆک ئاپــۆ نییــن ،دەوڵەتــى
تورکیــا بــە تایبــەت لــەو بارودۆخــە ئاڵــۆزەى
خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســتدا ،نایەوێــت بیــر و
بۆچوونــى ســەرۆک ئاپــۆ دەربکەوێــت،
چونکــە بەڕاســتى لــەم پرســە ئاڵۆزانــەدا،
بیــر و بۆچوونــى ســەرۆک ئاپــۆ ڕۆڵێکــى
مــەزن دەبینێــت ،دەوڵەتــى تورکیــا لــە
بەرانبــەر ئێمــەدا ،ئەمــە وەک هەڕەشــە بــە
کار دەهێنێــت ،گرینــگ ئەوەیــە ئازادیــى
ســەرۆک ئاپۆ و چارەســەر کێشــەکانى کورد،
هەمــوو تێکــڕا بــە تێکۆشــانەوە گــرێ دراون،
پێویســتە لــە هەمــوو کاتێکــدا تێکۆشــان لــە
دژى داگیرکــەرى تورکیــا بەهێــز بکەیــن،
وەک تێکۆشــان بــۆ ئازادیــى ســەرۆک ئاپــۆ
پێــک بهێنرێــت ،لە هەمــان کاتدا کێشــەکانى
کــورد چارەســەر بکەیــن.
* لــە مــاوەی ڕابــردوودا دوو کەســتان
دەســتگیر کــرد ،واتــان بــاو کــردەوە
ئەمانــە ســەر بــە دەزگاى میتــن و لــە
الیــەن هــاکان فیدانــەوە ڕاســتەخۆ
سەرپەرشــتی کــراون؟ تازەتریــن زانیــارى
لــە ســەر ئــەو دوو کەســە چییــە؟
دەتوانــی ئاشــکراى بکەیــت ئێســتا چەند
دەســتگیرکراوى تورکیاتــان الیــە؟
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“

بە ئەنەکەسە دەڵێین:
فەرموو وەرنە پێشەوە

سیاسەتى خۆتان بکەن،
لە چوارچێوەى یاساى
باکوورى سووریادا ،هەموو

ســەرحەد ڤارتــۆ :ناتوانم ئامارێکى دروســت
بــدەم ،بــەاڵم ئەوانــەى دەســتگیر کــراون
ڕامــان گەیانــدوە ،ئــەوە ئۆپەراســیۆنێکى
گــەورە بــوو دژى ئیســتخباراتى تورکیــا،
لێدانێکــی بەهێــز بــوو لــە جموجوڵــی تورکیــا
و سیاســەتەکانی لە باشــوور و لە باکووریش،
لــە چوارچێــوەى ئــەو ئۆپەراســیۆنەدا ئــەو
کەســانەى پەیوەندیــدار بــوون بــە میتــى
تورکیــاوە ،دەســتگیر کــران.
* لــە باشــوورى کوردســتان لــە مــاوەى
ڕابــردوودا خۆپیشــاندان کــرا ،لــە
چەندیــن شــوێنەوە ئامــاژە بــۆ ئــەوە
دەکــرا (پەکەکــە) لــەم خۆپیشــاندانانەدا
ڕۆڵێکــى خراپــى بینیــوە ،یــان دەڵێــن
(پەکەکــە) وەک پێویســت نەیتوانیــوە

کەس دەتوانێت سیاسەت

ڕەوشــى باشــوورى کوردســتان لــە

بکات ،بەاڵم داواى ئەوان

بەرچــاو بگرێــت؟ دەمەوێــت بزانــم

سیاسەتکردن نییە ،بەڵکوو
دەڵێن دەبێت نیوەى
ئیدارەکە بە ئێمە بدەن

بۆچــى ئــەم گلەیییانــە هاتوەتــە ســەر
(پەکەکــە) و نەیتوانیــوە وەک پێویســت
ڕەوشــى هەرێمــی کوردســتان و ناوچــە
دابڕێنــراوەکان لــە بەرچــاو بگرێــت؟

ســەرحەد ڤارتــۆ :پێویســتە خەڵکــى هــەر
پارچەیەکــی کوردســتان ،تێبکۆشــێت بــۆ
بەدەســتهێنانى ئــازادى لــە ژێــر دەســتى
داگیرکەرانــدا و هێــزى تریــش یارمەتیــى
بــدات ،دواتــر بــۆ دامەزراندنــی سیســتمێکى
دیموکراســیى تێبکۆشــێت ،هــەر کاتێــک
داوا لــە هێزێکــى تــر بکــەن بــۆ ئــەوەى
هێزێکــى دیموکراتــى دروســت بکــەن ئــەوە
نزیکبوونەوەیەکــى ناڕاســتە ،بــۆ نموونــە لــە
خۆرئــاوا و باکــوورى ســووریا ئــەو هێزانــە
کامیــان خەبــات دەکــەن و کامیــان شــەڕ
دەکــەن ،ئەوانــەى شــەڕ دەکــەن لــەوێ
خەڵکــى ئێمــەن ،لــە خۆرئــاوا و باکــوورى
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ســووریادا شــەڕ دەکــەن ،گەنجانــن،
(یەپەگــە) و (یەپــەژە) ئــەو دوو هێــزەن
تێکۆشــان دەکــەن ،لــە پارچەکانــى تــر :لــە
باکــوور و باشــوور و خۆرهــەاڵت ،یارمەتــى
و پشــتگیریى ئــەو پارچانــە دەدەیــن ،زۆر
لــە خەڵکــى ئێمــە لــەو پارچانــە هەیــە
و تێکۆشــان دەکــەن ،جارێکــی تــر لــە
دروســتکردنى سیســتمى دیموکراســیى نوێــدا
خۆیــان ئامــادە دەکــەن ،بــۆ باشــووریش بــە
هەمــان شــێوەیە ،پێویســتە خەڵکــى باشــوور
لــە تێکۆشــانێکى درێــژدا بــن ،توانییــان
باشــوورى کوردســتان ڕزگاری بکــەن لــە
ژێــر دەســتى ڕژێمــى بەعســدا و هاوکاریمــان
کــردن ،ئێســتا خەڵکــى باشــوور زیاتــر
پێویســتیان بــە دامەزراندنــی سیســتمێکى
دیموکراســیداتر بــوو ،پێویســتە خەڵکــى
ئێمــە لــە باشــوورى کوردســتان تێکۆشــانى
دیموکراســى زیاتــر بــکات ،هێزەکانــى تریــش
دەتوانــن یارمەتیــى ئــەوان بــدەن .لــەو
ڕووداوانــەى مــاوەى ڕابــردوودا دروســت
بــوون ،شــتێک دەرکــەوت ،ناڕازیبوونــى
خەڵکــى باشــوورى کوردســتان زۆرە ،هــەر
لەبــەر ئەوەیــە ڕاپەڕیــن ئەنجــام دەدەن،
ئــەو ڕاپەڕینانــە بــە شــێوەیەکى ڕێکخــراو
نییــن ،دیــار نییــە ئــەو ڕاپەڕینانــە بــۆ چ
ئامانجێکــن؟ پێویســتە بــەر لــە هــەر شــتێک
خۆپیشــاندانەکان بــە شــێوەیەکى ڕێکخــراو
بــن و ئامانــج و بەرنامەیــان دیــاری بکرێــن،
ئەگــەر هــەر کەســێک لــە ماڵــى خۆیــەوە
بڵــێ خۆپیشــاندان بکــەن ،بــەو شــێوەیە
سیســتمى دیموکراتــى دروســت نابێــت،
ئەگــەر ناڕازیبوونێــک هەیــە ،پێویســتە بــەر
لــە هەمــوو شــتێک ،هێــز و خەڵــک کــە
ڕاپەڕیــن دەکات ،لــە ســەر بەرنامەیەکــى

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

گەریالکانی پەکەکە لەکاتی مەشق کردندا

دیموکراتــى لەگــەڵ یەکتــرى ڕێــک بکــەون
و جارێکــی تــر لەگــەڵ ئەوانــدا بەرنامەیــەک
دابڕێــژن بــۆ چاالکــى ،بــە چ ئامانجێــک
دەگــەن بــە مافەکانــى خۆیــان ،بــەاڵم
کاتێــک ئێمــە ســەیرمان کــرد ،بەرنامــە و
چاالکــى و ئامانــج دیــاری نەکــراوە ،بۆیــە
خۆپیشــاندانەکان هیــچ ئامانجێکیــان نەبــوو.
باشــوورى کوردســتان لێــرەدا پێویســتى
بــە (پەکەکــە) نییــە( ،پەکەکــە) بــە هیــچ
شــێوەیەک دەســتتێوەردانى نەکــردوە ،واتــا
خەڵکــى باشــوورى خــۆى ئــەو خەباتــە
بــەرەو پێشــەوە دەبــات ،نزیکبوونــى
ئێمــە لــەو چوارچێوەیەدایــە ،واتــا خەڵکــى
باشــوور خــۆى خەبــات دەکات ،لەبــەر ئــەوە
ســەرکردایەتیى باشــوور لەگــەڵ ئێمــەدا
نزیــک بــوون و لێدوانــى ئێمــە هەبــوو،
پێویســتە دەســەاڵتدارانى باشــوور گــوێ لــە
داخــوازى و داواکارییەکانــى خەڵــک بگرێــت،
ئــەو خۆپیشــاندان و داواکارییانــەى خەڵــک
بــە شــێوەیەکى هەڵــە شــرۆڤە نەکرێــن و
بڵێــن خەڵکــى خۆپیشــاندەر لــە دەرەوەى
کوردســتانە هاتــوون یــان بڵێــن دەســتى

ئێــران و عێــراق و بێگانــە لــە پشــتى ئــەو
خۆپیشــاندانانەوە هەیــە ،ئــەوە کارێکــی
ناڕاســتە ،بەڵکــوو ئیرادەى خەڵکى باشــوورى
کوردســتان ئیرادەیەکــى ڕاســتە ،خەڵکــى
باشــوورى کوردســتان ئــەو خەڵکــە نییــە،
بــە دەســتى هەندێــک کــەس یــان الیــەن
بجوڵێنــەوە و بــۆ بەرژەوەندیــى خۆیــان بــە
کاریــان بهێنــن ،خەڵــک تێکۆشــان و خەبــات
دەکات و لــەو پێنــاوەدا شــەهیدی داوە،
خەڵکیــش دەبێــت لــە خۆپیشــاندانەکاندا
خــۆى بــە دوور بگرێــت لــە ســووتاندن و
کارى ئاژاوەگێــڕى ،واتــا ئەگــەر کێشــەکان بە
شــێوەیەکى دیموکراتــى لــە الیــەن خەڵــک و
دەســەاڵتەوە چارەســەر نەکرێــت ،ئــەو کاتــە
کێشــەکانى باشــوورى کوردســتان ئاڵۆزتــر
دەبــن.
* جگــە لــە باشــوور لــە خۆرهەاڵتیــش
گلەییتــان لــە ســەرە( :پــژاک) و (کــۆدار)
بــە درێژکــراوەى سیاســەتى پەکەکــە
دەزانرێــت و دەیەوێــت لــە خۆرهــەاڵت
خــۆى بســەپێنێت ،هەمــان قســەیش بــۆ
ڕۆژئــاواى کوردســتان دەکرێــت دەڵێــن:

(پەیــەدە) درێژکــراوەى سیاســەتەکانى
(پەکەکە)یــە و ڕێــگا نــادات حیزبەکانــى
تــر بــە تایبــەت (ئەنەکەســە) لــەوێ
سیاســەت بــکات ،هــۆکاری ســەرهەڵدانی
ئــەم ڕەخنانــە چییــن؟

ســەرحەد ڤارتــۆ :ئەوانــە دوورن لــە
ڕاســتییەوە ،دەڵێــن (پەیــەدە) و هێــزى
فیدراســیۆنى باکــوورى ســووریا ،بــە (پەکەکە)
وە گــرێ دراوە ،ئــەوە بێڕێزییەکــە بە ئیرادەى
خەڵکــى خۆرئــاوا و باکــوورى ســووریایە،
خەڵکــى ئــەو ناوچانــە تێکۆشــانێکى گەورەیان
کــرد و ئیــرادەى خۆیــان پیشــان داوە،
(پەکەکــە) ڕێــز لــەو ئیرادەیــە دەگرێــت،
ڕاســتییەک هەیــە لــە خۆرئــاواى کوردســتان
و باکــوورى ســووریا ،لــە ســەر بۆچوونــى
ســەرۆک ئاپــۆ لــە بــوارى فەلســەفە و فیکریدا
خۆیــان ڕێکخســتوە ،بــەاڵم ئــەو الیەنانــەى
دەڵێــن لــە ڕاپەڕاندنــى کارەکانــى ڕۆژانــەدا
(پەکەکــە) بەرپرســە ،ئــەوە نزیکبوونەوەیەکى
ناڕاســتە ،لــە ئاڵۆزییەکانــى ســووریادا چەندین
ســاڵە تێکۆشــانێکى گــەورە کــراوە و بــە
هــەزاران شــەهید دراوە ،لەگــەڵ ئەوانەیشــدا
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هەم لە کوردستان
و پارچەکانى ترى

کوردستانیشدا فیکرى
سەرۆک ئاپۆ دەڕوات
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دەســتکەوت بــە دەســت هاتــوە و ئیــدارە
دروســت بــوە ،پێویســتە هەمــوو کــەس ڕێــز
لــەو ئیدارەیــە بگرێــت ،هەمــوو دونیــا ڕێــز
لــەو ئیدارەیــە دەگرێــت ،چــۆن (ئەنەکەســە)
ڕێــز لــەو ئیدارەیــە ناگرێــت ،کــەس ڕێگەى لە
(ئەنەکەســە) نەگرتــوە ،هەمــوو کــەس ئــەوە
دەزانێــت ،بــە (ئەنەکەســە) دەڵێــن :فەرمــوو
وەرنــە پێشــەوە سیاســەتى خۆتــان بکــەن،
لــە چوارچێــوەى یاســاى باکــوورى ســووریادا،
هەمــوو کــەس دەتوانێــت سیاســەت بــکات،
بــەاڵم داواى ئــەوان سیاســەتکردن نییــە،
بەڵکــوو دەڵێــن دەبێــت نیــوەى ئیدارەکــە
بــە ئێمــە بــدەن ،کوردســتان موڵکــى یــەک
کــەس نییــە تــا بیبەخشــین بــە کەســێکی تــر،
ئیــرادەى خەڵــک لــەو ناوچانــە پەیدا بــوە ،نە
کــەس دەتوانێــت بیبەخشــێت ،نــە کەســیش
دەتوانێــت پێــش لــە کەســێکی تــر بگرێــت
بــۆ ئــەوەى سیاســەت بــکات .لەبــەر ئــەوە
نزیکبوونــى ڕاســت ئەوەیــە ،هــەر کەســێک
مــادەم دەیەوێــت سیاســەت بــکات ،دەرگا
کراوەیــە ،بچێــت سیاســەتى خــۆى لــەوێ
بــکات ،بــە هەمــان شــێوە بــۆ خۆرهەاڵتیــش،
لــە خۆرهەاڵتــدا خەڵکمــان هەیــە ،کــە لــە
ســەر بنەمــاى بیــر و بۆچوونــى ســەرۆک
ئاپــۆ خۆیــان ڕێــک دەخــەن ،بــۆ نموونــە
جوواڵنــەوەى مارکســی ،هەنــدێ خەڵــک لــە
ســەر بیروبۆچونــى مارکــس دەڕۆیشــتن ،لــە
هەمــوو شــوێنێک جوواڵنــەوەى مارکســی
هەبــوو ،تەنهــا لــە الیەنــى فیکــرى لــە ســەر
جوواڵنــەوەى مارکــس دەڕۆیشــتن ،بــەاڵم
لــە الیەنــى ڕێکخســتندا جیــاواز بــوون،
تەنهــا لــە کوردســتاندا الیەنگرانــى بیــر و
بۆچوونــى ســەرۆک ئاپــۆ نییــە ،بەڵکــوو
زۆر خەڵکــى ئیتاڵــی ،ئیســپانى ،فەرەنســى،

ئەمەریــکا و بەڕازیــل هەیــە لــە ســەر فیکــر
و بیــر و بۆچوونــى ســەرۆک ئاپــۆ دەڕۆن
و دەڵێــن ســەرۆک ئاپــۆ ســەرۆکى ئێمەیــە،
پێویســتە ئەمــە بــۆ هەمــوو کوردێــک
جێــگاى شــانازى بێــت ،کــە کەســێک لــە نــاو
کــورددا دەرکەوتــوە .هــەم لــە کوردســتان
و پارچەکانــى تــرى کوردستانیشــدا فیکــرى
ســەرۆک ئاپــۆ دەڕوات ،پێویســتە ئــەوە بڵێم،
هەندێــک حیــزب و الیەنــى سیاســى گللەیــى
لــە الیەنێکــى تــر دەکــەن ،کــە ماوەیەکــە
دروســت بــوون وەک (پەیــەدە)( ،یەپەگــە)،
(پــژاک) ،دەڵێــن چــۆن بــەو شــێوەیە گــەورە
بــوون ،یــان گللەیــى ئــەوە دەکــەن ،هێــز
هەیــە 70ســاڵ دەبێــت دروســت بــوە گــەورە
نییــە ،دەبێــت بــە خۆیــدا بچێتــەوە ،دیــارە
کێشــەیەک لــەو هێــزەدا هەیــە کــە گــەورە
نەبــوە ،هێزێکــى تــر گــەورە بــوە ،ئەگــەر
ئــەو هێــزە لە ســەر ئــەو سیاســەتەى هەیەتى
گــەورە بــوە ،هێزەکانــى تــر دەتوانــن لــە
ســەر ئــەو سیاســەتە گــەورە بــن ،ئێمــە
دژى گەورەبوونــى هیــچ کەســێک نییــن،
بەڵکــوو دەمانەوێــت لــە هــەر چوارپارچــەى
کوردســتاندا هەمــوو هێــز و الیەنێکــى کــورد
گــەورە بــن ،لــە ســەر بنەمــاى سیاســەتى
نەتەوەیــى و دیموکراتــى ،گەورەبوونــى هێــز
و الیەنــە کوردییــەکان ئێمــە الواز نــاکات،
بەڵکــوو بەهێزتــر دەبیــن ،ئەگــەر هێــز و
الیەنــى کــوردى لــە ســەر بنەمــاى نەتەوەیــى
و دیموکراتــى گــەورە ببــن ،ئێمــە بــەو
گەورەبوونــەى ئــەوان شــانازى دەکەیــن.
* ئایــا ڕەوایــە ئێــوە یــان کەناڵــى
ڕاگەیاندنــى نزیــک لــە ئێــوە بــە
چەکدارانــى (ئەنەکەســە) بڵێــت چەتــە؟
چەتــە پێشــتر بــۆ داعــش یــان ســووپاى

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

ســووریاى ئــازاد بــە کارتــان هێنــاوە،

* پارتــى دیموکراتــى کوردســتان گلەیــى

دەکرێــت بــە چەکــدارى کــورد بگوترێــت

ئــەوە دەکات( ،کەنەکــە) درێژکــراوەى

چەتــە؟

سیاســەتى (پەکەکە)یــە و بەشــداریی

ســەرحەد ڤارتــۆ :کــێ هێرشــی کــردە
ســەر شــەنگال ،بــە فەرمانــى کــێ هێــرش
کــرا؟ ئاشــکرایە میتــى تــورک بەرپرســە
لــەوە ،ئــەوە بــە دەوڵەتــی تورکیــاوە
گــرێ دراوە ...ئەگــەر هێزێکــى ڕاســتى و
نەتەوەیــى و دیموکراســى بێــت ،بچوایــە
باکــوورى ســووریا و خۆرئــاوا و لــە نــاو
ئــەو تێکۆشــانەدا بوایــە و شــەڕى بکردایــە،
ئەگــەر بەرگریمــان لــە خۆرئــاوا کردبێــت،
ئــەوە بەرگریمــان لــە خۆمــان کردوە ،پێشــتر
هێزێــک نەبــوو لــەو ناوچەیــە ئامــادە بێــت
بەرگــری بــکات ،پێویســتە بــەر لــە هــەر
شــتێک هەمــوو هێــزەکان بێنــە ســەر هێڵــى
نەتەوەیــى و دیموکراتــى ،پەیوەندییەکانیــان
لەگــەڵ دوژمنانــى کــورد بپچڕێنــن ،دەوڵەتى
تورکیــا دوژمنــى کــوردە ،واتــا هــەر هێزێــک
پێوەندیــى بــە دەوڵەتــى تورکیــاوە هەبێــت،
ناتوانێــت هێزێکــى دیموکراتــى و نەتەوەیــى
بێــت ،ئەگــەر هێزێکــی نەتەوەیــى و
دیموکراتــى بێــت ،پەیوەندیــى خــۆى لەگــەڵ
دەوڵەتــى تورکیــا دەپچڕێنێــت ،ئــەو کاتــە
سیاســەتى خــۆى بــەرەو پێشــەوە بەرێــت،
سیاســەت بــۆ هەمــوو کــەس کراوەیــە.
ئێمــە بــە ڕاســتى نابینیــن لــە هیــچ شــوێنێک
دوو هێــزی ســەربازی هەبێــت ،ئەزموونــی
باشــوور لــە دوو هێزیــدا دیــارە کــە چۆنــە،
ئــەو هێــزەى لــە باکــوورى ســووریادایە نــە
هێــزى (پەیــەدە) نــە پارتێکــی تــر ،بەڵکــوو
سیســتەمێکى فیــدڕاڵ و دیموکراتــى لــە
باکــوورى ســووریادا هەیــە و ئــەو هێــزەی
دروســت کــردوە.

تێــدا ناکــەن( .پەکەکــە) دەڵێــت :بــا
سیســتمى
ئۆجــەالن،

هاوســەرۆکایەتى
پێشــتر

بێــت،

بەیاننامەیەکــى

دەرکــردوە ،داوا دەکات سیســتمەکە
مەســعوود بارزانــى و لەیــا زانــا
بەڕێــوەى بــەرن ،بــەاڵم ئــەوان دەڵێــن
نەخێــر بــا ســەرۆکایەتى بێــت و ئێمــە
ســەرۆکایەتیى بکەیــن ،هــۆکارى ئەمانــە
چییــن؟ پەکەکــە دەڵێــت دەبێــت 50%ى
کورســییەکان بــۆ باکــوور بێــت50% ،
کــەى تریــش بــۆ الیەنەکانــى هــەر
ســێ پارچەکــە بێــت ،بۆچــى (پەکەکــە)
وا دەڵێــت ،لــە بەرانبــەردا پارتــی بــۆ وا
دەڵێــت ،لەکاتێکــدا پارتــى بەشــداریى
هیــچ کۆنگرەیەکــى ڕاوێــژکارى نەکردوە؟

ســەرحەد ڤارتۆ :بابەتــى یەکێتیى نەتەوەیى
لــە بنەڕەتــدا ئــەو بابەتــە نییــە ،کــە لــە هەر
پارچەیەکــدا چەنــد کــەس ئامــادە بێــت ،یــان
کــێ ببێتــە ســەرۆک یــان هاوســەرۆک بــەو
شــێوەیە نییــە ،بابەتــى یەکێتیــی نەتەوەیــى
بــەر لــە هــەر شــتێک دروســتبوونى
بۆچوونێکــى نەتەوەیییــە و پرنســیپێکى
نەتەوەیییــە .لــە کۆنگرەیــى نەتەوەییــدا
گفتوگــۆ لــە ســەر ئەوانە دەکرێــت ،هەتا بیر
و بۆچوونێکــى نەتەوەیــى دروســت نەبێــت،
یەکێتیــى نەتەوەیــى دروســت نابێــت ،ئەگەر
بیــر و بۆچوونێکــى نەتەوەیــى دروســت
بــوو ،ئــەو کاتــە لــە کۆنگــرەی نەتەوەییــدا
کــێ دەبێتــە ســەرۆک یــان نابێتــە ســەرۆک،
یــان کام پارچەیــە دەیەوێــت بەشــدار بێــت،
ئــەوە بابەتــى تەکنیکییــە و بۆ ئێمە پرســێکى
گرینــگ نییــە .نەهاتنــى پارتــى دیموکراتــى

کوردســتان یــان هەندێــک حیــزب و الیەنــى
تــر جێــگاى نیگەرانییــە ،پێویســتە بەشــداریى
ئــەو گفتوگۆیــە بکــەن و بۆچوونــى خۆیــان
دەرببــڕن ،ئێمەیــش بۆچوونــى خۆمــان
دەردەبڕیــن و هەمــوو کــەس بیــر و
بۆچوونــى خــۆى دەردەبڕێــت( .کەنەکــە)
پارتێکــى درێژکــراوەى سیاســەتى (پەکەکــە)
نییــە ،لــە کۆنگــرەی نەتەوەییــدا چەنــد
خولەکێــک دەدەنــە هــەر حزبێــک ،هەمــان
کاتیــش دەدەنــە حیزبــى ئێمــە ،هەمــوو
کــەس دەزانێــت جوواڵنــەوەى (پەکەکــە)
و (کەجەکــە) چەنــد گەورەیــە ،پێویســتە
هەمــوو بــە یەکــەوە بگەینــە ئەنجامێــک،
بابەتــى یەکێتیــى نەتەوەیــى دروســت
دەبێــت ،هیــچ کــەس نەڵێــت کۆنگــرەی
یەکێتیــى نەتەوەیــى دروســت نابێــت،
بەڵکــوو یەکێتیــى نەتەوەیــى لــە دەرەوەى
ئــەو کۆبوونەوانەیــش دروســت دەبێــت،
تێکۆشــانى گەلــى ئێمــە ئــەو یەکێتییــە
نەتەوەیییــە دروســت دەکات ،ئەمڕۆیــش لــە
عەفریــن تێکۆشــان و بەرخــۆدان دەکــەن،
نەتەوەبوونێکــى گــەورە و یەکێتیى نەتەوەیى
دروســت دەبێــت ،میللــەت لــە شــەقامەکاندا
لــە باکــوور لــە باشــوور ،خۆرهــەاڵت و
خۆرئــاوا و دەرەوەى واڵت لــە دەوروبــەرى
عەفریــن دەبنــە یــەک ،ئــەوە یەکێتیــى
نەتەوەیییــە ،ئەگــەر حیزبــەکان بێنــە نــاو
ئــەو یەکێتییــەوە بــەرەو پێشــەوە دەچێــت،
حیــزب لــەو بەرەوپێشــچوونە ڕۆڵــى خۆیــى
ببینێــت و ببێتــە پارچەیــەک لــەو یەکێتییەدا،
ئەگــەر حیــزب بەشــداریى لــەو یەکێتییــەدا
نــەکات ،ئــەو کاتــە یەکێتیــى نەتەوەیــى لــە
الیەنــى نەتەوەیــى دروســت دەبێــت.
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