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ئاڵدار خه لیل به رپرسی مه كته بی دیبلۆماسیی 
بزووتنه وه ی كۆمه ڵگای دیموكراتی

)ته ڤده م(

تورکیا هەوڵ دەدات جارێکی تر داعش لە ناوچەکانی 
باکووری سووریا باڵو بکاتەوە
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كۆمه ڵــگای  بزوتنــه وه ی  دیبلۆماســیی  مه كته بــی  به رپرســی  خه لیــل  ئاڵــدار 
دیموكراتی)ته ڤــده م( ڕای دەگەیەنێــت، »وه ك فشــارێك لــه  ســه ر هاوپه یمانــان 
ــه  باكــووری  ــر داعــش ل ــا هــه وڵ ده دات جارێكــی ت ــه ت ئه مەریــكا، توركی به تایب

ــه وه.« ــاو بكات ــه كان ب ســووریا و ناوچــه  كوردیی

لــە گفتوگۆیەکیــدا لەگــەڵ بەشــی کوردیی 

دەنگــی ئەمەریکا ئاڵدار خلیــل گوتوویەتی: 

»تورکیــا دەســەاڵتی کوردەکان لــە باکووری 

ســووریا قەبــووڵ نــاکات، بۆیــە ســەرەڕای 

ئــەوەی هەندێک لەو ناوچانەی داگیر کردوە 

هــاوکات هــەوڵ دەدات جارێکــی تر داعش 

لــەو ناوچانە )هەرێمــی باکووری ســووریا( 

بــاو بکاتەوە، بۆیە فشــارەکە نەک تەنها بۆ 

خۆرئــاوای فورات و مەنبەج نییە، بەڵکوو بۆ 

خۆرهەاڵتی فوراتییشــە تــا بگاتە ڕێکەوتنێک 

لەگەڵ ئەمریکا.«

ناوبــراو ئامــاژەی بەوەیــش کــردوە، تورکیا 

»دژی سیســتمی دیموكراتییــه  هــه ر له بــه ر 

ئه وه یــه  خاكــی ســووریا داگیــر ده كات و 

ده ستوه رده داته  كاروباری ناوخۆیی سووریا تا 

دۆخی ناوخۆیی ســووریا خراپتر بكات، ئێمه  

ناتوانیــن بڵێیــن دۆخه كه  ده گاتــه  كوێ؟ ئه م 

ده ستخستنه  ناو كاروباری ناوخۆیییەی توركیا 

به ره و كــوێ ده ڕوات، به اڵم ئه وه ی ده زانین 

ئەم دەستوەردانەی تورکیا لە سووریا كارێكی 

ناڕەوایە.«

ســەبارەت بــەوەی ئایا واڵتانــی هاوپەیمانی 

دژ بــە داعش ئاگاداری ئــەو هەوڵەی تورکیا 

هــەن کە بە پێــی وتەکانی خــۆت »هەوڵی 

باوەپێکردنی داعش دەداتەوە جارێکی تر لە 

ناوچەکانی باکووری سووریا«؟

بــە وتــەی ئاڵــدار خەلیــل »هەمــوو واڵتــە 

هاوپەیمانــەکان بەو هەوڵەی تورکیا دەزانن، 

بــەاڵم نایانەوێــت تورکیــا »عاجــز« بکەن تا 

پەرچەکــرداری نەبێــت، توركیــا ئاواره كانی 

سووریا به  بارمته  ده گرێت و بازرگانییان پێوه  

ده كات له  بازاڕه كانــدا هه ندێك له و ئاوارانه  

له  ده وروبه ری ســووریان، هه ندێكیشــیان له  

سه رســنوری سووریان و ئه وه ی كاریگه ری له 

 سه ر ئاواره كانی سووریا له  سه ر سنوری هه یه  

هــه ر توركیایــه ، توركیــا له  چه ندیــن ناوچه  

بوونی هه یه  ئێســتا ئه و ناوچانە لە دەســت 

تورکیادان له وانــه  )عەفرین و جەرابلووس و 

ئیدلیــب...( واتە چەندیــن ناوچەی گرینگی 

ســووریا لە دەســت تورکیادان بــەو هۆیەوە 

نە ئەمریکا نە واڵتانــی تر نایەنەوێت تورکیا 

بڕەنجێــن جگــە لــەوەی چەندیــن گروپــی 

ئه نجوومه نى سوورياى ديموكرات له گه ڵ ديمه شق به رده وام ده بين له  دانووستان
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چەکداری ڕادیكاڵــی گرێدراوی تورکیا لە ناو 

سووریادا هەن پشتیوانییان ده كات، هەروەها 

توركیا دژ به  یاسا نێوده وڵه تییه كان هه نگاوی 

نــاوه  له وانــه  بڕیاره كانی جنێــف، هه روه ها 

ئه و ده ســتووره  دیموكراســییه ی ده ویسترێت 

بــۆ ســووریا دابنرێــت، بــه اڵم توركیــا دژی 

ده وه ســتێته وه،  بۆیه  به  پێی ئه و دۆخه ی كه  

ئێستا هه یه  وا دیاره  ئه مەریكا و هاوپه یمانان 

به رانبه ر توركیا هه ستیارن و نایانه وێت لێیان 

دوور بكه وێتــه وه  واتە تورکیا ڕۆڵێکی خراپ 

دەگێڕێــت کە ڕێگرە لە بەردەم سیســتمێکی 

دیموکراسی بۆ سووریا و قەبووڵی ناکات.«

هەروەهــا ئامــاژەی بــەوە داوە، »تا ئێســتا 

خەباتــی ئێمــە دژ بــە داعــش بەردەوامــە، 

پڕۆژەی ئێـــمە بۆ دوای داعشیش بەردەوامە 

کە بریتییە لە پڕۆژه ی دیموكراســی، پڕۆژه ی 

ســووریا  گه النــی  برایه تیــی  به دیهێنانــی 

بەدیهێنانــی سیســتمێکی دیموکراتــی، ئــەو 

پــڕۆژە دیموکراتییەی ئێمە بە تەنها بۆ کورد 

نییە، بەڵکوو بۆ عەرەب و سریان و ئاشووری 

چــۆن  ســووریایە  پێکهاتەکانــی  ســەرجەم 

دەخوازین کە ڕێز لە زمان و کەلتووری کوردی 

بگیرێت بە هەمان شێوە بۆ پێکهاتەکانی ترش 

هەمان هیوامــان هەیە، هەروەها دەخوازین 

پاشــەڕۆژی سووریا پاشــەڕۆژێکی دیموکراتی 

بێت بــۆ هەموو گەالنی ســووریا بە پێکهاتە 

جیاوازەکانیەوە.«

ئاڵدار خەلیل گوتوویەتی »خەبات بەردەوامە 

هاوکاریی هاوپەیمانانیش بۆ هێزە کوردییەکان 

بەردەوامــە، چونکە ڕێکەوتنی ئێمە بە تەنها 

دژی داعش نەبوو، بەڵکوو بۆ چارەسەرکردنی 

دۆخەکە ڕێککەوتنمان کردوە.«

لــه  بــاره ی هاوكارییه كانــی ئه مەریــكا بــۆ 

كورده كانــی ســووریا؟ به رپرســی په یوه ندییه  

دیبلۆماســییه كانی ته ڤــده م )ئاڵــدار خه لیــل( 

گوتوویەتی »تا ئێستا پێوەندی و هاوکارییەکانی 

ئەمریــکا بۆ ئێمــە بەردەوامە لــەم ماوەیەدا 

هەندێــک ڕایــەداری ئەمریــکا لــە باکووری 

سووریا بوون بۆ گفتوگۆکردن، ئه وه ی تا ئێستا 

دیــاره  ئه وه یه  ئه مەریكا شــتێكی پێچه وانه ی 

ڕێكکه وتنه كانــی نه كردوه  كــه  هه یه ، ئه وه ی 

كــه  ئێمــه  ده خوازین لــه  ئه مەریــكا ئه وه یه  

كــه  بــۆ به دیهێنانی ســووریایه كی دیموكرات 

هاوكارییه كانی به رده وام بێت، تا ئێستا ئەوان 

)ئه مەریكا( هاوکار و پشتیوانن بۆ پێشخستنی 

پــڕۆژەی چارەســەر بۆ ســووریا و مافەکانی 

کورد و گەالنی سووریا.«

لــە وتەکانیــدا ئاڵــدار خەلیــل چەندین جار 

دەســتەواژەی باکــووری ســووریای بــە کار 

هێناوە سەبارەت بەوەی بۆچی دەستەواژەی 

باکووری ســووریا بە کار دەهێنن؟ لە کاتێکدا 

کــوردەکان دەڵێــن »خۆرئاوای کوردســتان«؟ 

بەرپرســی مەکتەبــی یەکینەی دیبلۆماســیی 

تەڤگەری جڤاتی دیموکراتی گوتوویەتی »ئێمە 

کە دەڵێین باکووری سووریا مەبەستمان تەنها 

کورد و هەرێمــە کوردییەکە نییە، خۆرئاوای 

کوردســتان واتە هیی کــورد، بەاڵم باکووری 

ســووریا نەتەوەکانی تر و شــوێنەکانی تریش 

دەگرێتــەوە کــە کــوردی لێ نییــە، واتە کە 

دەڵێین باکووری ســووریا واتە بە تەنها باسی 

کورد و هەرێمە کوردییەکە ناکەین.«

پڕۆفایل
ئاڵدار خەلیل

بەڕێوبەرایەتــى  کۆنســەى  -ئەندامــى 
بزووتنەوەى دیموکراتیک )تەڤدەم(

-هاوســەرۆکی دەســتەی جێبەجێــکاری (
تەڤدەم)

دیبلۆماســیی  مه كته بــی  -به رپرســی 
دیموكراتــی  كۆمه ڵگــەی  بزوتنــه وه ی 

)ته ڤده م(



سلێمان عەرەب، نوێنەرى پەیەدە لە هەرێمى کوردستان

عەبدولباقى یووسف، ئەندامى لیژنەى سیاسیى حیزبى 
یەکێتیى کوردى سووریا )ئەنەکەسە(

لە خۆرئاواى کوردستان ئەنەکەسە دەیەوێت پەیەدە و 
ڕێڤەبەرى خۆسەرى ڕەش بکات

پەیەدە وەکوو هێزێکى چەپ هاوبەشى قبووڵ ناکات، ئەو 
دەیەوێت حیزبى سەرکردە بێت 
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گفتوگۆکانــى نێــوان  مەجلیســى ســوریاى دیموکــرات )مەســەدە( و حکومەتــى 
دیمەشــق و هەنێکجاریــش پەیوەنــدى بــە نێــوان بەکێشــەکانى نێــوان پەیــەدە 

و ئەنەکەســەوەیە  

الیەنــە  و  هێــز  نێــوان  لــە  دەگوترێــت   *
سیاســییەکانى خۆرئــاواى کوردســتان کە بە 
مەجلیســى ســووریاى دیموکرات )مەســەدە( 
نــاو دەبرێــت لەگــەڵ حکوومەتى دیمەشــق 
گفتوگۆ دەستى پێ کردوە بۆ چارەسەرکردنى 
هەندێک پرس لەوانە پرســى کورد، بۆچوونى 

تۆ لەو بارەیەوە چییە؟ 
عەبدولباقــى یووســف: ئــەو گفتوگۆیانــەى 
دەســتیان پــێ کــردوە تــا ئێســتا ئەنجامیان 

نادیــارە، ئەویش هەندێک کەموکوڕى هەیە، 

هەندێــک دەڵێــن گفتوگــۆ لــە ســەر چەند 

بابەتێکــى گرینــگ بــوە، لە الیەکــى ترەوە 

هەندێــک لێــدوان لە الیەن ئەســەدە و ئەو 

کەســانەى الیەنگرى ئەوانن شتێکى پێچەوانە 

دەڵێن، تا ئێســتا قسە لە سەر شتێکى گرینگ 

نەکــراوە، هەندێــک لێدوانى ڕژێــم دڵنیایی 

دەکەنەوە هیچ پرســێکى گرینگ گفتوگۆى لە 

ســەر نەکراوە، بەتایبەت شتێک گفتوگۆى لە 

سەر دەکرێت، کە ماددەى 107ى دەستوورى 

ســووریایە، ئەو مادەیە پابەنــدە بە ئیدارەى 

ناوخۆیی، ئــەو ئیدارەیە لە ڕژێمى ئێســتاى 

هەندێــک  و  نییــە  دەســەاڵتى  ســووریادا 

دەســەاڵتى خزمەتگوزاریــى هەیــە، ڕژێمى 

سووریا تا ئێستا شتێکى ڕوونى نییە دەربارەى 

بابەتى دیموکراســى و بابەتى گواســتنەوە و 

دابەشــکردنى دەسەاڵت لە ســووریا، ڕژێمى 

ســووریا لــە داهاتوویشــدا جەخت لە ســەر 

سیســتەمێکى مەرکــەزى دەکاتــەوە، بە پێى 

ئەو قســانەى ڕژێم دەیکەن یان لە گفتوگۆى 

جنێف باســى دەکەن، ڕژێم هەر پێداگرە لە 

ســەر سیســتەمێکى مەرکەزیى تونــد، لەبەر 

ئــەوە ئەو گفتوگۆیەى لە دیمەشــق دەبێت، 

مرۆڤ ناتوانێت هیواى لە ســەر هەڵبچنێت، 

چونکــە لە نێــوان هێزێک و ڕژێمدایە بە بێ 

چاودێریى هێزى نێودەوڵەتی.

* کەواتــە دەتوانین بڵێن گفتوگۆکان جیدى 
نیین یاخود گفتوگۆکان بەرهەمیان نییە؟ 

عەبدولباقى یووســف: بە بۆچوونى من ڕژێم 
جیــدى نییــە، مەترســیى ئــەوەى هەیە کە 

ئەنجامى گفتوگۆکان باش نەبێت و باشــترین 

گفتوگۆ ببێت لە سەر بناغەى بڕیارى جنێف. 

* سەبارەت بە مەجلیسى سووریاى دیموکرات 
تا چەند جیدییە لە گفتوگۆکانیان؟

عەبدولباقى یووســف: مــن ناتوانم بڵێم تا چ 
ئاستێک جیدییە، ئەم گفتوگۆیە بە تەنها خۆیان 

دەیکەن بە بێ چاودێریى هێزى نێودەوڵەتى، 

لە کاتێکدا کە ڕژێم کەمێک بەهێز بوە، لەبەر 

ئەوە ناتوانین ئەو چاوەڕوانییە گەورەیەى لێ 

بکەین، بەتایبەت لە ئەزموونى ڕابردوەوە کە 

ئەوە حەوت ساڵە شەڕە، لە کاتێکدا ڕژێم لە 

بارودۆخێکى زۆر مەترســیدار بوو، ئەو کاتە 

تێکەاڵویــى تەڤــدەم و پەیــەدە لەگەڵ ڕژێم 

هەبــوو، بــەاڵم هیچ بنکەیەکیــان دانەنابوو، 

واتە هیچ بڕیارێک نەبوو دەربارەى کێشــەى 

کــورد و دیموکراســى لــە ســووریا، دیــارە 

تێکــەاڵوى خزمەتگــوزارى بوون بــۆ ئەوەى 

چۆن ڕژێم بپارێزرێت.

* تــا چەنــد ئــەم گفتوگۆیانەى کــە لەگەڵ 
حکوومەتى دیمەشــق دەســت پــێ کردوە بە 

بۆچوونى تۆ سەرکەوتوون؟ 
سلێمان عارەب: ئێستا گۆڕانکارییەکى گرینگ 
لە خۆرئاواى کوردستان و باکوورى سووریا و 

بەگشــتى سووریا ڕوو دەدات، دواى چەندین 

ســاڵ لە شــەڕ و پێکدادان و دواى ماوەیەکى 

درێژ ئەزموونى شۆڕشــى کورد لە خۆرئاواى 

کوردستان ئەنجامى دا، دەستکەوتى گرینگ و 

گەورە بۆ گەلى کورد لە خۆرئاواى کوردستان 

بە دەســت هاتوە، کورد بۆ پاراســتنى ئەوە 

دەستکەوتانە لە خۆرئاواى کوردستان ئامادەی 

دانوســتاندن و کۆبوونــەوە بوە. لــە ناوخۆ 

یان دەرەوەى ســووریا هاوکێشــەى سیاســى 

گۆڕانى بە ســەر هاتوە، دواى شەڕى سووریا 

لــە نێــوان ڕژێــم و ئۆپۆزســیۆن و تورکیا و 

ئێــران یان شــەڕ لــە دژى داعش کــە بەرەو 

کۆتایى چوو لە سەر دەستى هێزى سووریاى 

دیموکــرات و هێــزى کــوردى، لەبــەر ئەوە 

بەرەوپێشچوونێکى گرینگە لە الیەنى سیاسى 

و دیپلۆماتى، هەر وەک چۆن لە دەســتپێکى 

شۆڕشى کوردیدا دەگوترا، ئیتر کورد پێویستە 

نەبنە لەشــکرى کەسى تر، بەڵکوو دەبێت لە 

دەرفەتــى زێڕین کەڵک وەربگرن و بە کاری 

بهێنن، دەســتکەوتێکیش بۆ کــورد فەراهەم 

بکــەن، ئەمــڕۆ ئەگــەر کورد لە دەســتپێکدا 

دەیگوت، کورد هەردەم لە شــەڕ و تێکۆشان 

ســەرکەوتوون لە سیاســەت و دیپلۆماسیەت 

الواز دەبن یــان ئەنجامى نابێت، بڕوام وایە 
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ئەمــڕۆ لە بــەردەم قۆناغێکى ڕەنگینداین کە 

باش لە الیەنى سیاسى و دیپلۆماسییەوە بەرز 

نرخێنــراوە، ئــەو دەســتکەوت و هێزەى کە 

ڕێکخــراوە، ببێــت بە هێزى چارەســەرى و 

هێــزى چارەســەرکردنى دۆزى کورد و مافى 

کورد مسۆگەر بکات، هەر بۆیە دواى داعش 

بە تایبەت دەمەوێت بڵێم لە سووریا ئیتر ئەو 

سیاســەتەى کورد دەیگوت ڕژێم شەرعی نییە 

و تێکچــوە ئیتــر دواى داعــش ئێمە دەبینین 

لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــى، ئەمەریــکا 

ڕووســیا و هێــزى هەرێمیــى تورکیا و ئێران 

ئیتر حکوومەتى ســووریا یان ڕژێم کە ئەمڕۆ 

لە شــامە شــەرعییە و، هەروەها بە پێى ئەو 

گۆڕانکارییــەى کــە لە سیاســەت ڕووی داوە 

هێزى نێودەوڵەتى کە چەند ساڵ لە سەر خاکى 

ســووریان شــەڕیان کردوە شــەڕى وەکالەتى 

تــەواو بوە، ئەمڕۆ ئەوانیش لە بەرژەوەندیى 

خۆیــان دەگەڕێــن، ئێمەیــش وەکــوو کورد 

بەرەوپێشــچوونمان هەیــە، پێویســتە بزانین 

چۆن تێیدا بگەڕێین، لە ســەر ئەم بنەمایە بە 

پێــى گفتوگۆ و لێکتێگەشــتنەکان ئێمە خەتى 

ســێیەمان هەڵبژارد، خۆمان بەدەرخست کە 

دەتوانین دەســتکەوت بە دەست بهێنین، بۆ 

ئەو مەبەســتە دانوستاندن بکەین. دەمەوێت 

ئــەوە بڵێــم، زۆر گرینگە گفتوگــۆ لە نێوان 

دوو هێــزى سیاســى، هێزى ئەوان کە ســوپا 

و خــاک لە ژێر ســەروەرییاندایە، ئەگەر چی 

حکوومەتێکی دیکتاتۆرییە، وەکوو دوو هێزى 

ســووریا هەر دوو الیان دادەنیشن و گفتوگۆ 

دەکەن کە چۆن دەتوانن بە ئەنجامێک بگەن. 

* پێــت وایــە گفتوگۆکان دەبنە چارەســەرى 
پرســى کورد لــە خۆرئــاواى کوردســتان؟ لە 
ئێستایشدا ئاماژەت بەوە کرد کە حکوومەتى 
دیمەشق، حکوومەتێکى دیکتاتۆرییانەیە، چى 
واى کردوە لەگەڵ ئەم حکوومەتە دیکتاتۆرییە 

دابنیشن و کۆبوونەوە و گفتوگۆ بکەن؟ 
سلێمان عارەب: ئێمە وەکوو ئیرادەى سیاسى 

لە باکوورى ســووریا و خۆرئاواى کوردستان، 

وەک مەجلیسى سووریاى دیموکرات و هێزى 

ســووریاى دیموکرات لە ســەر ئــەو بناغەیە 

نەک تەنها لەگەڵ حکوومەتى سووریا بەڵکوو 

لەگــەڵ هەمــوو هێزێکى سیاســى ئامانجمان 

چارەسەرکردنى پرسگەلێکە لە سووریا، ئێمە 

ئامادەین گفتوگۆ و دیالۆگ بکەین. بۆ ئەوەى 

زیاتــر بکەوینە دانوســتاندن لەگــەڵ ڕژێمى 

ســووریا، ئێمە گوتوومانە بــێ مەرج لەگەڵ 

هەموو کەس دادەنیشــین، نەک تەنها لەگەڵ 

ڕژێم، دانیشتنى بێ مەرج لەگەڵ ئەم هێزانە، 

ئەو کاتە هێزى ئێمە دەردەکەوێت کە خاوەن 

پڕۆژە و دەســتکەوت و کارتى زۆرلێکردنمان 

هەیــە. دەتوانین بڵێین بەڵێ و نەخێر لە بەر 

ئەوە دەمەوێت یەک شت بڵێم، ئێمە وەکوو 

پێکهاتــەى باکوورى ســووریا وەکوو کورد کە 

پێشــەنگى ئەوە دەکەین، عەفرین شــوێنێکى 

گرینگە بۆ ئێمە، هــەر وەکوو عەفرین چۆن 

بەرخۆدانــى کــرد و ســەرى دانەنەوانــد و 

عەفرین چۆن گوتى نا، ئەمە خودى بڕیاردانە 

ئــەم  کــورد،  دۆزى  چارەســەرکردنى  بــۆ 

دانوســتاندانەى کە دەبێــت وەکوو گوتم بێ 

مەرجە، ئەگەر کۆبوونەوەیشمان کرد، هێڵى 

سنوردارمان هەیە، لەبەر ئەوە بە دڵنیایییەوە 

ســووریایەکى مامناوەندییــە نەوەکــوو پێش 

ســووریاى ســاڵى 2011 یان ڕژێمى بەعس و 

یان شام کە سەروەریى خۆى لە سەرانسەرى 

هەرێمى خۆرئاواى کوردســتان باو بکاتەوە، 

کــە خوازیارە بــە ڕەنگێکى نــەرم و هێواش 

هێــواش دەســەاڵتدارى خــۆى بگەڕێنێتەوە، 

بــاوەڕم وایە لــەم بابەتەدا هۆشــیارن، النی 

کەم دانوســتاندن لە ســەر بناغەی سووریاى 

ناوەنــدى، بناغــەی چارەســەرکردنى دۆزى 

کورد لە خۆرئاواى کوردســتان وەکوو گەلێک 

لە ســەر خاکى خۆى بە پێــى ئەو پێوەندییە 

نێودەوڵەتییانــەى کــە هەن، هێزى سیاســیى 

کــورد ئەمــڕۆ لە ناو مەســەدە و ســووریاى 

دیموکــرات هەن بــۆ تێکۆشــان مافى گەلى 

کورد بە دەست بهێنن.

* سەرنجى تۆ چییە لە سەر قسەکانى سلێمان 
عارەب لە کاتێکدا دەڵێت، حکوومەتى سووریا 
حکوومەتێکــى دیکتاتۆرییە، بــەاڵم ئامادەن 
گفتوگۆیــان لەگەڵ بکەن بۆچوونى ئێوە لەو 

بارەیەوە؟ 
عەبدولباقى یووســف: من ڕێزى ڕاى سلێمان 
عــارەب دەگــرم قســەى ئــەو بــەو جۆرەیە 

دەمەوێت شتێک بڵێم کە ڕێکەوتن دەکرێت، 

لە دەســتپێکدایە نەک لە کۆتاییی ئەو حەوت 

ســاڵە تەڤــدەم و پەیــەدە هاوپەیمانێتییەکى 

نادیار لە نێوان ئەوان و حکوومەتى ســووریا 

دایــە، کاتێــک ئــەو هاوپەیمانێتییەیــان کرد 

وەکــوو دیارە لــەم گفتوگۆیە لە دەســتپێکى 

ڕێکەوتن نەبــوو، ڕژێم بارودۆخى باش بوە، 

ســلێمان عارەب دەڵێت بارودۆخى ڕژێم باش 

بوە، ئۆپۆزســیۆن بــەرەو کۆتایــی دەچێت، 

ڕاستە ئۆپۆزسیۆن زۆر الواز بوە، بەاڵم مانای 

وا نییە بارودۆخى سووریا و ڕژێم باشە، ئەم 

ڕێکەوتــن و گفتوگۆیەى ئەمڕۆ پێویســتە لە 

دەســتپێکدا لە ســاڵى 2011 ئەو کاتە لە سەر 

هێڵى پان لێکتێگەیشــتن هەبوایــە، دیارە تا 

ئێســتا شتێکى وا نییە، بە دەیان هەزار کورد 

شەهیدبوون، هاواڵتیی سووری شەهید بوون، 

ڕژێم خەڵکى سووریاى لە ناو بردوە، نزیکەى 

ملیۆنێک ســووریى کوشــتوە، ئەمە ڕژێمێکى 

خوێنمژە، هیچ شــەرعییەتێک لــەم ڕژێمەدا 

نییە، شــەرعیەت بــۆ هەبوونــى ڕژێم نییە، 

بەڵکوو شــەرعیەتى ڕژێــم میللەتى خۆیەتى، 

ئــەم ڕژێمــە بــەم ڕەنگەیــە، چ گرەنتییەک 

دەدەیــت مافى بە کــورد بدایــت بەتایبەت 

ڕەوشــى ڕژێــم زۆر لە بارترە لە قەســەدە، 

لەبەر ئەوەى دوو هێز لەگەڵ ئەودان: ئێران 

پشتگرتووى ئەو و ئێران دژى چارەسەرکردنى 

کێشــەى کــوردە، خاڵــى دوەم تورکیــا دژى 
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ڕژێمــە، بــەاڵم ئەگەر تــۆ بێیــت دەربارەى 

کێشەى کورد، تورکیا و سووریا دەگونجێنێت 

لە ســەر کێشەى کورد، ئەمڕۆیش تورکیا زۆر 

فشــار دەکات بە تێکەاڵوى خۆى بە ڕووســیا 

یان بە هەر هێزێکى تر، چۆن نەهێڵێت ماف 

بگەیەنێتە کورد لە سووریادا، ڕژێمى سووریا 

لــە گفتوگــۆى خۆیدا لــە الیەکى تــردا ئێمە 

بینیمــان سیاســەتى قەســەدە و تەڤدەم پێى 

هەڵستابوون ئەنجامى ئەو چووبوونە عەفرین 

واتە پێش هەموو شتێک پێویستە ماڵى خۆت 

ڕێک بخەیت.

* پێت وایە لە گفتوگۆکانى نێوان مەجلیسى 
ســووریاى دیموکرات و حکوومەتى دیمەشق، 
پرسى کورد بابەتێکى جدییە لەو گفتوگۆیانە 

یاخود پەراوێز خراوە؟ 

 عەبدولباقــى یووســف: بە بــڕواى من الى 
قەسەدە بابەتى کورد بابەتێکى سەرەکى نییە 

هەتا بارودۆخى تەڤدەم و پەیەدە. ئەگەر ئێمە 

ســەیرى دروشمى ئەوان بکەین، باردودۆخى 

کــورد بابەتێکــى ســەرەکى نییــە، بەڵکــوو 

بارودۆخى ســووریا سەرەکییە بۆ ئەوان ئێمە 
پێشــبینى دەکەین بارودۆخى کورد ئەنجامى 
باشــى نەبێت لەو گفتوگۆیانــەى کە لەگەڵ 
ســووریا دەیکەن، لەبەر ئــەوە گفتوگۆکردن 
لەگەڵ ڕژێمى ســووریا لە ڕەوشــى ئێســتادا 
کارێکى نادروســتە، خاڵــى یەکەم دەبوایە بۆ 
ئەو کۆبوونەوە و گفتوگۆیانە فشار هەبوایە 
کە لــە ژێــر چاودێریــى هێــزى نێودەوڵەتى 
بێت تاوەکــوو ڕژێمى ســووریا پابەند بوایە، 
خاڵــى دوەم بە بۆچوونى مــن گفتوگۆى دوو 

الیەن لەگەڵ ڕژێمى ســووریا سەرنەکەوتوە، 
چونکە بابەتى سووریا ئەمڕۆ بوەتە بابەتێکى 
نێودەوڵەتــى، ئەمڕۆ گفتوگۆ لە جنێفە لە ژێر 
ئەنجوومەنى ئاساییشــى نێودەوڵەتى بڕیارى 
کۆتایــى لە جنێفە، هەر بۆیە باشــترە فشــار 
هەبێت لە سەر ڕژێم پابەند بێت بە گفتوگۆى 
جنێــف و بڕیــار لــە جنێــف بچەســپێنرێت، 
ئــەو بڕیــارە باشــترە لــە خزمەتى پڕۆســەى 
دیموکراســى و مافى پێکهاتەکانى ســووریا 

بەتایبەت مافى گەلى کورد لە سووریا بێت.
* ئێوە پشتگیرى لەم گفتوگۆیانە دەکەن یان 

دژین؟
عەبدولباقــى یووســف: ئێمــە دەڵێیــن هەر 
جــۆرە  بــەم  ڕژێــم  لەگــەڵ  گفتوگۆیــەک 
ســەرنەکەوتوە، باشــتر بــوو لە ژێــر چەترى 

ژنە شەڕەڤانەکانی یەکینەکانی پاراستنی ژن )یەپەژە(
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هەندێک هێــزى نێودەوڵەتــى بوونایە ئەمە 
یەکــەم، دوەم پێویســتە ماڵــى کــورد ڕێک 
بخرێــت، ئەگەر ئێمە لە ســەر کێشــەى کورد 
قســە بکەین بێگومان کێشەى کورد بەشێکە 
لــە کێشــەى ســووریا، نابێــت ئێمــە نابێت 
کێشــەى سووریا پشــتگوێ بخەین، بێگومان 
کورد بابەتێکى ســەرەکییە لــەم گفتوگۆیە، 
پێویست بوو پێش دەســتپێکردنى ڕێکەوتن 

ببێت بۆ ڕێکخستنى ماڵى کورد.
* کەواتە ماڵى کورد لە خۆرئاواى کوردســتان 

ڕێکخراو و یەکگرتوو نییە؟ 
 عەبدولباقــى یووســف: بێگومــان ئەمڕۆ لە 
نێوان دوو هێزدایە، ئەنجوومەنى نیشتیمانیى 

کــورد و تەڤــدەم لەگەڵ هەندێــک پارت لە 

دەرەوەى هەر دوو ڕێکخراوە.

* عەبدولباقى یووســف ئاماژە بــەوە دەکات 
ڕژێمــى ســووریا ملیۆنێک خەڵکى کوشــتوە 
چ گرەنتییــەک هەیــە مــاف بە کــورد بدات، 
ڕژێمــە  ئــەم  لەگــەڵ  گفتوگــۆ  دەیشــڵێت 
ســەرکەوتوو نابێــت و ماڵى کورد پێویســتە 
ماڵێکى یەکگرتوو و ڕێکخراو بێت تا بتوانێت 
گفتوگــۆ لەگەڵ حکوومەتى دیمەشــق بکات، 
دەڵێــت دەبوایــە ئــەم گفتوگۆیانــە لە ژێر 

چاودێریى واڵتانى نێودەوڵەتى بوونایە؟ 
ســلێمان عــارەب: بێگومان کێشــەى کورد و 
چارەســەرکردنى پرســگەلى ســووریا ئیتر بە 

تەنهــا لە دەســتى ســووریا نەمــاوە، هێزى 

لەشکرى نێونەتەوەیی و نێودەوڵەتى لە سەر 

خاکــى ســووریا هــەن، هێــزى ئەمەریکى و 

ڕووســى هەن، تورکیا بە جەیش و لەشکر و 

تۆپ و تانکى خۆیان لە سەر خاکى سووریان، 

هێــزى هەرێمــى و نێودەوڵەوتــى لە ســەر 

هەرێمى ســووریا هەن، بەدڵنیایییەوە من لە 

سەرەتایشــدا ئاماژەم پێ کــرد، بەرژەوەندى 

و پــڕۆژەى بەرچاویان هەیە پێویســتە گەلى 

سووریا بۆ خۆیان خاوەن ئیرادە و پڕۆژەیەکى 

چارەســەرى بن، کورد بۆ خۆى خاوەنى هێز 

و ڕێکخســتن بن، خاوەن کارتى فشار بن بۆ 

چەســپاندنى مافى خۆیان کــورد، هەر چەند 

کورد کارتى فشارى هەبێت بە هۆى ئەنجامى 

دەســتکەوتى شۆڕشــى خۆرئاوا، بەاڵم مەرج 

نییــە دوژمــن ڕاستەوڕاســت و مافــى گەلى 

کــورد بدات، مــن دەخوازم بۆ ڕاى گشــتى 

شــتێک بڵێــم لە دەســتپێکى شــۆڕش وەکوو 

عەبدولباقى یووسف ئاماژەى پێدا، دەیانگوت 

پەیەدە هاوڕێى ڕژێمە، نازانم تا چ ئاســتێک 

ئــەم قســەیە چۆن بوە من شــرۆڤەى بکەم، 

من دەخوازم بــەم جۆرە بینرخێنم، ئێمە دە 

جــار گوتوومانــە ئەم ڕژێمە جێگــەى متمانە 

نییــە، ئەگەر ئێمە ڕێکەوتنمــان لەگەڵ ڕژێم 

بکردایــە بێگومان بــە فەرمى لە کۆنگرەیەک 

یــان لە بەیاننامــەک ڕامــان دەگەیاند، بەاڵم 

سیاســەتێک لە ســەر ئەو بنەمایــە بەتایبەت 

لــە ســەر کۆبوونەوەى کورد شــتێکى گرانە، 

پێشــتریش گوتوومــە من وەکــوو ئەندامێکى 

مەجلیســى گشــتیى پەیــەدە، زۆر زەحمەتە 

کــە دەڵێــن هاوڕێــى ڕژێمــن، بەتایبەت لە 

سەردەمى دەســتپێکى شۆڕشدا، چونکە ئێمە 

ڕۆژێک هاوڕێى ڕژێم نەبووین، بۆیە قسەیان 

دەکــرد دەیانگــوت ئەوان هاوڕێــى ڕژێمن، 

ئەگەر ڕژێم ســبەى یان دوو سبەى بڕوخێت 

پاش چەند مانگ پەیەدەیش دەڕووخێت، من 

هیچ کاتێک ناڵێم کورد ئەم قسەیەى کردوە، 

بەڵکوو دوژمنى کوردان ئەمەى گوتوە. ئێران 

و ڕووســیا پشــتگیریى ڕژێم دەکەن، ئێســتا 

ڕژێمێکى ڕاستەوڕاســت نییە، ئــەو ڕژێمەى 

هەیــە بێ ئیرادە و لەشــکر و هێزى وەکوو 

جــاران نییــە و ڕادەســتى ئیرادەى سیاســیى 

ڕووســیا و ئێران بوە، ئەو بەرەوپێشچوونەى 

سیاســی و سووریاى و هەندێک کورد پێوەى 

ســەرقاڵ کراوە، ئەم چەند ســاڵە هەتاوەکوو 

ئێســتا ئەنجامیان نــەداوە، پێویســتە لەوەدا 

هۆشــیار بیــن. جنێڤ، ئەســیتانا، ســوچى، 

ڤییەننا هەتاوەکوو ئێستا بێ ئەنجامن لە بەر 

ئەوەى پڕۆژەى چارەســەرییان نییە هەمووى 

لــە خزمەتــى ڕژێمدایە، هێــزى نێونەتەوەى 

شــەرعیەت دەدەنە ڕژێم، ڕەوشى ڕژێم باش 

نییــە و ڕەوشــى کوردان و هێــزى باکوورى 

ســووریا لە ڕژێم باشــترە لە سەرەتایشــدان، 

بــەاڵم خــاوەن پــڕۆژە و هێزێکــى گەورە و 

خــاوەن یــەک بڕیــارن، نەوت و غــاز و ئاو 

و کشــتوکاڵ لە ژێر دەســتى ئێمەدایە، ئێمە 

هێزێکــى گرینگمــان لــە نــاو هاوپەیمانیــى 

نێودەوڵەتــى دژى داعشــدایە، لــە ئاســتى 

نێونەتەوەیــی و پاراســتنى مافــى مــرۆڤ و 

ڕێکخســتنى جوواڵنەوە و پاراســتنى هەموو 

گەل لە ناو سووریا، ئێمە خاوەن پڕۆژەیەکى 

لــەو جۆرەین، چارەســەرکردنى دۆزى کورد 

بۆ ئێمــە خاڵى یەکەمە نــەک ناوەندى ئێمە 

نامانەوێــت ســووریا پارچەپارچــە بکەیــن و 

دەوڵەتێکى کوردى دروســت بکەین، بەڵکوو 

دەمانەوێت لە چوارچێوەى ســووریا پرســى 

گەلى کورد چارەسەر بکرێت.

* کەواتە دەتوانین بڵێیــن ئەم گفتوگۆیانە 
ناچارییە؟

لــە  گفتوگۆیانــە  ئــەم  عــارەب:   ســلێمان 
الوازبوونەوە نایەن ئێمە بەهێزین، هەندێک 

قسە دەکران، دەگوترا دواى عەفرین مەنبەج 

و دواتــر کۆبانــێ و ئیتــر کــورد تێکدەچێت 

و پێویســتە خۆیــان ڕادەســت بکــەن، ئێمە 

بەهێزیــن پێشــتریش گوتوومانــە بــۆ ڕژێــم 

ئامادەیــن و ئێســتاش دەچین پێویســتە هەر 

کەســێک بزانێت دانیشــت و دانوستانى ئێمە 

لــە الوازى نییــە، بەڵکوو لــە بەهێزییە، من 

گوتم بێ مەرجە، بێگومان ڕاســتە کە باســى 

دەکەن مەرج نییە گفتوگۆ یان دانوســتاندنى 

هێــزى نێودەوڵەتــى لەگەڵ ڕژێــم ببێت بە 

گرەنتییەکــى نێودەوڵەتى یــان دانپێدانانێکى 

دەســتوورى لــە ناو دەســتوورى ســووریا و 

دانپێدانانێکى ڕاستەوڕاســت بــۆ گەلى کورد 

و چارەســەرکردنى پرســگەلى دۆزى کورد و 
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ڕێکەوتنى دەســتوورى نوێ ســەروەر بکەن، 

بۆیە پێویستە ئەم ڕاستییە بزانین، لە کۆتاییدا 

لە خۆرئاوا عەفرین بۆ ئێمە سەرەکیترینە.

* ئەنەکەسە دەڵێت پەیەدە لە خۆبەڕێوەبەرى 
خۆرئاواى کوردســتان سەرکەوتوو نەبوە، ئەم 
تێڕوانینەى ئەنەکەسە لە چییەوە سەرچاوەى 

گرتوە؟ 
سلێمان عارەب: ئەنەکەسە هێزێکى کوردییە، 
هێــرش ناکەم بەاڵم پێویســتە لە سیاســەتى 

خۆیان پێداچوونەوە بکەن و هەبوونى خۆیان 

لە سەر خاک و تێکەاڵوى دیپلۆماسیەت بکەن، 

لەبەر ئەوەى تێکەاڵوى دیپۆماسیەت سیاسەت 

دەکەن وەکوو ڕێکخستن و هێز، بەاڵم کارێکى 

وایــان نەکــردوە، دەمەوێــت ئــەوە بڵێم بۆ 

ئەنەکەســە لە دەستپێکى شۆڕشدا هەڵوێستی 

توندە، ئێمە گوتوومانە لە قامیشلۆ و کۆبانێ 

و عەفریــن بین ئێمەى کورد پێویســتمان بە 

ڕێکخســتن و زمانى کوردى و هێزى کوردى 

و ئاساییشــى کــوردى و بەڕێوەبەرى کوردى 

هەیــە کــە کاروبــارى خــۆى بەڕێوەبەرێت، 

بەگوێــرەى ئەو دەســتکەوتانە گفتوگۆ بکات 

لە دانیشــتنەکان من لە دەستپێکیشــدا گوتم 

ناوخۆیــی  لــە چوارچێــوەى  پێویســتە  لــە 

نێودەوڵەتــى  دیپلۆماســیەتى  و  دەربچیــن 

بکەن، ئەنەکەســە ڕێگایەکــى جیاوازترى لە 

ئێمە گرت، ئەنەکەســە گوتــى بچنە دەرەوە 

بکەیــن  دیپلۆماســیەت  و  سیاســەت  ئێمــە 

لــە نــاو جنێــڤ و ئەســتەنبوڵ و لەندەن و 

واشنتۆن و هەولێر بوونى ئێمە سوودبەخشە 

و هەبوونــى ئــەوان لــە نــاو هاوپەیمانێتى 

پرســگەلێکى گرینگــە، هاوپەیمانێتیى ئەمڕۆ 

خاکى خۆرئاواى کوردســتانى داگیر کردوە بە 

ســەروەریى تورکیا، بە بیانووى هاوپەیمانێتى 

ئەمڕۆ شوێنى سەرەکیى ئێمە عەفرینە، ئەگەر 

ئێمە بچینــە عەفرین، دەتوانین هەڵوێســتى 

ئەنەکەســە ببینین بەر لە هێرشکردن بۆ سەر 

عەفرین، هەڵوێســتى ئەنەکەســە توند بوو، 

بۆ ئــەو بەڕێوەبردنەى کە هەیە، ئێســتایش 

هەڵوێستى توندە بۆ هێزى داگیرکەر، باوەڕم 

وایــە ئەگــەر یەکێــک بیەوێت هەڵوێســتى 

ئەنەکەســە نەسخ بکات لە ناو هاوپەیمانێتى، 

هەر بۆیە ئەنەکەســە گشتى ناڵێم، ئەنەکەسە 

دوو بەشە، بەشێکیان لە دەرەوەیە سیاسەتى 

لە ســەر کورد و جوواڵنەوەى کورد و دۆزى 

کورد سیاســەت دەکات، لــە دەرەوە داعش 

دێــت و ڕژێم و کورد کۆچبــەر ببن، زمانى 

کوردى هەبێت یان نا چ هەڕەمێک لە کورد 

بە دیار بکەوێت، هەڵوێستان ئەوان ئەوەیە، 

هەروەهــا لــە نــاو خۆرئــاواى کوردســتاندا 

بەشــێکى ترى گەورەى ئەنەکەســە هەن کە 

دۆزى کورد و دەســتکەوتى کورد دەناسن و 

قەبــووڵ ناکەن ئەو کەســەى خوێنى خوێیان 

دەبەخشــن، وەکوو عەبدولباقى یووســفیش 

ئامــاژەى پێدام بە هەزاران شــەهیدمان داوە 

ئەو کەسەى خوێنى خۆیان دەدەن و ناڕازین 

و ئــەوان دەپارێــزن، ئــەو کەســانەى ئەمڕۆ 

لــە خۆرئاواى کوردســتان تێکۆشــان دەکەن، 

ئەنەکەســە لە خۆرئاوا قەبووڵ ناکەن هێرش 

بکرێتە سەر دەســتکەوتەکانى کورد، ئیتر بۆ 

کــورد بوەتــە نرخێکى گرینــگ، ئەگەر ئێمە 

باســى یەکێتى بکەین کە لە سەر ئەو نرخانە 

دێنــە بەرهــەم، یەکێتــى بە تەنهــا پارتێکى 

سیاسى نییە، هەر بۆیە ئەنەکەسە دوو بەشە 

ئەنەکەســەیەک هەیە لە ناو هاوپەیمانێتیدایە 

لە ناو تورکیا و دوژمندایە دەتوانم بڵێم ڕێى 

خۆشــى نازانێــت، نەک ڕێــى میللەت، هەن 

دەســتدێژییان کردوەتە ســەر کورد و لەگەڵ 

دوژمنى کــورد ڕێکەوتنیان کردوە و عەفرین 

نموونەی ئەوەیە، هەروەها بەشــێکى گەورە 

لە ناو ئەنەکەســە هەیە ڕێزێکى باشى هەیە 

عەبدولباقى یووسف یەکێکە لەوانە.

* وەکوو ئەنەکەسە ئاماژەتان بەوە کردوە کە 
پەیەدە سەرکەوتوو نەبوە لە خۆبەڕێوەبەرى، 
لــە  نەبــوە  ســەرکەوتوو  پەیــەدە  ئەگــەر 

خۆبەڕێوەبەریــى خۆرئاوا لــە بەرانبەردا ئێوە 
چیتــان کــردوە، هەروەهــا ســلێمان عەرەب 
ئاماژە بــەوە دەکات ئەنەکەســە بوە بە دوو 

بەشەوە؟
عەبدولباقــى یووســف: لەگــەڵ ڕێــزم بــۆ 

قســەکانى ســلێمان عارەب، بــەاڵم هەندێک 

شــتى گوت دوورە لــە ڕاســتییەوە، یەکێک 

لەوانــە کە دەڵێت، ئەنەکەســە هەر پشــت 

بە کارى دیپلۆماســى و دەرەوە دەبەســتێت، 

نەخێــر بــەو جــۆرە نییە ئێمە پێــش پەیەدە 

لەگەڵ هەموو هێزێکى 
سیاسى ئامانجمان 
چارەسەرکردنى پرسگەلێکە 
لە سووریا، ئێمە ئامادەین 
گفتوگۆ و دیالۆگ بکەین. 
بۆ ئەوەى زیاتر بکەوینە 
دانوستاندن لەگەڵ ڕژێمى 
سووریا

“
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ڕێکخراومان دروست کردوە، چەند حیزب کە 

لە ناو )ئەنەکەســە(ن ڕێکخراوى چەکدارییان 

دروســت کــردوە، ئێمە ویســتوومانە هێزى 

چەکداریــى کــوردى هەبێت، چونکــە ئێمە 

دەزانیــن گــەر هێرش لە ســەر ناوچەکانمان 

هەبێــت، بــۆ ئــەوەى بتوانــن بەرگــرى لە 

خۆمــان بکەیــن، پڕۆژەیەکمــان هەبوو پێش 

ئــەوەى ئەنجوومەنــى خۆرئاواى کوردســتان 

دابمەزرێت، ئێمە ئەنجوومەنى نیشــتیمانیى 

کوردمان دروســت کــرد، ئــەو ئەنجوومەنە 

بــۆ بەڕێوەبەریى خۆرئاواى کوردســتان بوو، 

ئەمــە هەمووى پــڕۆژەى ئێمە بوو، بێگومان 

دەمانویســت هێزێکى کوردى لە ســەر خاک 

بێــت، بەداخــەوە دوایی ڕێکەوتنــى پەیەدە 

هــات لەگــەڵ ڕژێــم و حکوومەتى ســووریا 

چەکــى پــێ دا، بە بڕیــارى تایبــەت، بەرى 

خۆرئــاوای ڕادەســتی ئــەوان کــرد، پەیەدە 

دەســتى بە شــەڕ کرد لەگەڵ ئەو کەتیبانەی 

کــە ئێمــە دروســتمان کــردن، حکوومەتــى 

سووریا خۆیشى پاڵپشتى ئەوانى کرد، ئێمەى 

گەیانــدە بەر دوو ڕێیان، یان دەبێت شــەڕى 

براکوژى بکەین یان چارەسەرێکى تر بکەین، 

وردەوردە شــتێک هاتە پێشەوە، ئێمە چەند 

ڕێکەوتنێکمان لەگەڵ ئەنجوومەنى خۆرئاواى 

کوردســتان کرد لــە هەولێر، بڕیــارى ئەوان 

ئەگــەر گەڕانــەوە بێــت بەتایبــەت یەکێتیى 

هێزى چەکدار لە ژێر ســەرکردایەتیى کوردى 

لــە خۆرئــاواى کوردســتان. ئەمــە هەمووى 

بڕیارە، بابەتى ئەنجوومەن بە تەنها لە ســەر 

دیپلۆماســیەت کار دەکــەن و دوو بەشــە، 

لــە مــن وایە ئەمــە جۆرێکــى پڕوپاگەندەیە 

و تەشویشــە و قســەى خەڵکــى ئێمەیــە لە 

باشــوورى کوردســتان، ناکۆکــى جیــدى لــە 

نێــوان ئێمــە و پەیەدەیــە، پەیــەدە وەکوو 

هێزێکى چەپ هاوبەشى قەبووڵ ناکات، ئەو 

دەیەوێت حیزبى سەرکردە بێت و سەردەمى 

حیزبى بەعس بێت، چۆن بوو لە ســووریا و 

عێراق ئەو ئەزموونە لە خۆرئاواى کوردستان 

بــە کار دەهێنێــت، لەگــەڵ ئەنجوومەنــى 

نیشــتیمانیى کورد ئەو پارتــەى ئەمڕۆ لە ناو 

تەڤدەم چ ڕۆڵیــان هەیە هیچ ڕۆڵێکیان نییە 

واتە چ بڕیارێک بۆ ئەوان دەدرێن، پێویســتە 

جێبەجێــى بکــەن، بــە بڕواى مــن ئەنجامى 

ئەوە داگیرکردنــی عەفرین بوو، ئێمە ئەمڕۆ 

دەبێــت بەرگرى لە عەفرین بکەین پێویســتە 

پێش هێرشــى تورکیــا کار بکەین بۆ بەرگرى 

سەربازی، بەو ڕەنگە بەرانبەر هێزێکى وەکوو 

تورکیا کەس پاڵپشــتیت نــاکات، ئەو کاتەیش 

ئێمــە کەموکوڕیمــان هەبــوو، دەمانگــوت 

پێویستە لە پشتبەستمان بە هێزى نێودەوڵەتى 

ئاگادار بین، ئەو کاتە لە بەرنامەیەکى وەکوو 

ئــەم بەرنامەیــە، بابەتى پێوەندیــى کورد و 

ڕووســیا بوو، ئەو کاتە پەیەدە زۆر پەســنى 

دەدا، تێکەاڵویــى ئێمــە لەگــەڵ دوو هێزى 

نێودەوڵەتییــە ئێمە بینیمان ڕووســیا چى بە 

ســەریان هێنان، لە بەر ئــەوە یەکێتیى ماڵى 

کــورد زۆر پێویســتە، بە بڕواى مــن ئەگەر 

ڕێکەوتــن هەبوایە لــە نێــوان ئەنجوومەنى 

نیشــتیمانیى کورد و تەڤدەم و قەســەدە ئەو 

ڕووداوەى عەفرین ڕووى نەدەدا.

* هەندێــک لــە چاودێرانــى سیاســى پێیان 
وایە ئەنەکەســە دەیەوێت سیاســەتى پارتى 
دیموکراتى کوردستان لە خۆرئاواى کوردستان 
پیادە بکات، بۆچوونى تۆ لەو بارەیەوە چییە؟
 عەبدولباقــى یووســف: ئــەوە گوناهێکــى 
گەورەیە دەربارەى ئەنجوومەنى نیشــتیمانیى 

کــورد، ئەگــەر پێوەندیــى ئەنجوومــەن بــە 

تورکیاوە بێت نەک خەڵکى خۆى وەک سلێمان 

عــارەب ئاماژەى پێ کرد، با پێداچوونەوە بە 

بەیاننامەى ئێمە بکەن، ئێمە گوتوومانە دژی 

داگیرکاری و هێرشــی تورکیــن و گوتوومانە 

تورکیا دەبێت پاشەکشە بکات، لە دەستپێکى 

شــەڕ دژى شەڕ بووین و داوامان کرد تورکیا 

نەچێتە عەفرین و بە شــەڕ چارەسەر نابێت، 

ئەمە پڕوپاگەندەیە، خەڵکێکیش هەیە دەڵێت 

پەیەدە بەشــێکە لە قەندیل ڕاســتیى ئەوەیە 

بتەوێــت و نەتەوێــت کاریگەریــى هەرێمى 

کوردســتان لــە ســەر پرســگەلى خۆرئــاواى 

کوردستان هەیە، لە بەر ئەوە دووبارە دەڵێم 

پێویستە کوردى خۆرئاواى کوردستان دەست 

بە گفتوگۆ بکەن و لێکتێگەیشتنیان هەبێت بۆ 

بەرژەوەندیى خۆرئاواى کوردســتان، جارجار 

ئــەو بارودۆخــەى تێیــدان دەکەوێــت و بە 

بەرژەوەندیى باشوور و خۆرئاواى کوردستان 

دەشکێتەوە.

و یەکگرتــووى  لــە یەکڕیــزى  بــاس  زۆر   *
کــورد دەکرێــت، ســەرجەم هێــز و الیەنــە 
سیاســییە کوردەکانى خۆرئاواى کوردســتان 
دروشــمیان خزمەتکــردن و بەدەســتهێنانى 
مافى کــوردە لەو پارچەیەدا، بــەاڵم بە هۆى 
دووبەرەکیى نێوانیان هەســت بەوە ناکرێت 
کــە ئامانجەکانیانى کورد لــە خۆرئاوا لە بار 
دەبرێن، بۆ نموونە پەیەدە دەیەوێت گفتوگۆ 

بکات ئەنەکەسە لەگەڵى ئامادە نییە؟
عەبدولباقــى یووســف: پەیــەدە داواى لــە 
ئەنجوومەنــى نیشــتیمانیى کــورد نەکــردوە 

گفتوگــۆ بــکات لەگــەڵ ڕژێم یان نــا، ئێمە 

خۆمــان لە گفتوگــۆى جنێــڤ چەندین جار 

داوامــان کــردوە بەشــدار بێــت و بوونــى 

هەبێــت، بەداخــەوە هێــزى نێودەوڵەتى و 

بەرژەوەندیــى تایبەتــی تورکیــا دژى ئەوان 

بوون، ڕووســیا پشــتگیریى تورکیای دەکرد، 

ئەمەریکییــەکان بە هێــز دانەکەوتن، لە بەر 

ئــەوە پەیــەدە یان قەســەدە و تەڤــدەم لە 

دەرەوەى گفتوگــۆ بوون، ئێمە لە دژى ئەوە 

نەبووین کە بەشــدار نەبن، بەڵکوو حەزمان 

دەکرد هەموو هێزى سیاسى کە لە سەر خاک 

هەیە بەشــدار بن، ببن بــە چەترێک لە ژێر 

هێزى نێودەوڵەتى و ئەنجوومەنى ئاساییشــى 

نێودەوڵەتــى گفتوگۆیان بکردایە لەگەڵ ڕژێم 
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لە بەر ئەوەى ئەو ڕێگەیە زیاتر فەرمییە.

پەیــەدە  دەڵێــت،  یووســف  عەبدولباقــى   *
شــەراکەتى قەبووڵ نییــە، بۆچوونى تۆ لەو 

بارەیەوە چییە؟
ســلێمان عارەب: ئێســتا بۆ یەکێتیــى کورد، 
هــەر هێزێکــى سیاســى و هەر کەســێک لە 

نــاو خۆرئــاوا و لە نــاو کورددا هــەوڵ بدا 

لەگەڵیدایــن، ئــەوەی مــن ئامــاژەم پێ کرد 

یەکێتیى پارت بوونــى نییە، یەکێتى یەکێتیى 

گەلــە و دۆزە، یەکێتــى ئەگــەر یەک هێزى 

کــورد لە خۆرئاوا هەبێت، ئــەوە یەکێتییەى 

کــوردە، بۆ ئــەوەی پڕۆژەى چارەســەرى و 

ڕێنیشــاندەرێک هەبێــت لــە خۆرئــاوا زۆر 

ســوودمان لە ئەزموونى باشوورى کوردستان 

بینیــوە، لەبەر ئــەوە ئەو شــتە عەبدولباقى 

و  ڕێکەوتــن  دەربــارەى  گوتــى  یووســف 

سیاســەتێک کراوە من باســى ئەوانە ناکەم، 

ئەو هێزانەى لە ناو بەڕێوەبردنى خۆســەری 

و مەســەدە و تەڤــدەم و خۆرئاوا سیاســەت 

دەکەن بە چەندین پارت لە ناو ئەنەکەسە لە 

خۆرئاواى کوردستان خاوەن بڕیار و سیاسەت 

و بەڕێوەبردن و نیشــاندانى دیپلۆماســیەتن، 

پێویستە ئەمە ڕاستییە دەربکەوێت.

ئەنەکەســە  ســەرکردەى  دەیــان  بــە   *
چ  ئەمــە  پەکەکــەن،  زیندانەکانــى  لــە 
یەکگرتووییەکى کورد دەردەخات؟ بۆ نموونە 
دەگوترێت ئەم ســەرکردانەى ئەنەکەســە لە 

الیەن پەیەدەوە دەستگیر کراون؟
ســلێمان عارەب: من پێشتریش بۆ ئەم بابەتە 
گوتوومە، گرتن یان کوشتن یان پڕوپاگەندەى 

هەندێــک لــە ئەنەکەســە کە باســى دەکەن 

ڕاست نین، ئەزموونى خۆرهەاڵتى ناوەڕاست 

دیــارە، لــە باشــوورى کوردســتان هێــزى 

کوردستان چەند شەهیدیان هەبوو لە شەڕى 

براکوژى چۆن دروســت بــوو لە خۆرهەاڵتى 

کوردســتانیش و عێراقیش بە هەمان شــێوە، 

لە خۆرئاواى کوردســتان ئەنەکەسە دەیەوێت 

پەیەدە و ڕێڤەبەرى خۆســەرى ڕەش بکات، 

دەســتکەوتى کوردان ڕێگەى بۆ خۆش بکات 

تا هێرش بکەنە ســەرى ڕاســت نییە، یەکێک 

دەڵێــت چەند زیندانێکی لــە خۆرئاوا هەیە، 

ئــەى بۆچــى بــە لیســت ناوەکــەى ناڵێت؟ 

یــان دەڵێن، کوشــتن ئەنجــام دەدەن بۆچى 

ئاشــکراى ناکەن؟ لە بەر ئەوە ئەگەر هێزێک 

هەبێت کە واى کردبێت براکوژى ڕوو نەدات 

و یەکگرتوویــى کــورد بپارێزرێــت، ڕۆڵــى 

سەرەکیى ئێمە بووین.

* کۆنگــرەى نەتەوەیی بــە الى پەیەدەوە تا 
چەند گرینگە؟

 ســلێمان عارەب: یەکێتیى کــورد و کۆنگرە 
بــۆ  نەتەوەیــی  شــێوەى  دەرخســتنى  لــە 

خۆرئاواى کوردســتان و بۆ هــەر پارچەیەک 

وەکوو خۆســەری و ئیرادەى سیاسى لە هەر 

پارچەیەکى کوردســتان هەم لە دەرخســتنى 

کۆنگرەیەکــى نەتەوەیــی کــوردى بــۆ هەر 

چوارپارچــەى کوردســتان زۆر گرینگــە ئێمە 

هەتاوەکــوو کۆتایی تێیدا بەشــدار دەبین لە 

دوا قســەى خومــدا دەڵێم، لە بــەر ئەوەى 

عەفرین وەکوو چۆن کەرکووک بۆ کوردستان 

قودســە بــۆ ئێمەیــش عەفریــن قودســە بۆ 

ڕزگارکردنــى عەفریــن و گەڕاندنەوەى گەلى 

عەفرین ستراتیژى سەرەکیى ئێمەیە.

 * کۆنگــرەى نەتەوەیی لە هەر چوار پارچەى 
کوردستان بە الى ئێوەوە تا چەند گرینگە؟

هــەر  ســەر  لــە  یووســف:  عەبدولباقــى 
چوارپارچــەى کوردســتان کارێکــى گرینــگ 

بوو کــورد بتوانیایە یەکێتــى پێک بهێنێت و 

ســتراتیژییەکى وا هەبــوە، بــەاڵم بەداخەوە 

شــتێکى لەو جۆرە نییە دەخــوازم بە کورتى 

بڵێم ڕێگریــى زۆر هەیە نەک تەنها ئەندامى 

ئەنجوومەنــى نیشــتیمانیى کــورد تەنانــەت 

کەسى ڕۆشــنبیر و ڕاگەیاندنکار، خاڵى دوەم 

مەکاتبــى هێــزى ئەنجوومەنــى نیشــتیمانى 

بە تــەواوى دایان خســتوە و ســوتاندوویانە 

زۆر ڕاســتى هــەن، بەاڵم ئێمە نەمانویســت 

ئەم ڕاســتییانە باس بکەین، زیاتر ویســتمان 

مناقەشەى گفتوگۆ بکەین لەگەڵ ڕژێم بکەین 

کە هەتا چ ڕادەیەک سوودى دەبێت و چۆن 

دەتوانیــن یەکڕیزیى ماڵى کــورد نەک هێزى 

سیاســى، هیــوادارم عەفرین نەبێتە دروشــم 

هــەر وەکــوو چــۆن عەرەبــەکان قودســیان 

کردوەتە دروشــم هەر یەکەیان موساوەمە لە 

سەر قودس دەکەن. 

*ئێــوە وەک نوێنــەرى پەیەدە لە باشــوورى 
کوردســتان، ڕەوشــى خۆرئاوای کوردستان لە 

ئێستادا بەگشتی چۆنە؟ 
سلێمان عەرەب: بەگشــتى ڕەوشى خۆرئاوا، 
بــە پێڤاژۆیەکــى چەنــد ســاڵ دەربــاز بوو، 

لــەو پێڤاژۆیــەدا بەرخــۆدان و فیــداکارى و 

نوێکردنەوەى سیســتەم و بەڕێوەبەرێتییەکان 

و نوێکردنــەوەى هێــزى پاراســتن و هێــزى 

سیاســى هەیــە، لــە ئەنجامدا کــورد ئەمڕۆ 

لە خۆرئــاواى کوردســتاندا خاوەنى هێزێکى 

گــەورەن و خاوەنى هێزى سیاســین، ئەگەر 

باســى خۆرئاواى کوردستان بکەین دەبێت لە 

سەرەتادا باسى عەفرین بکەین، ئەمڕۆ عەفرین 

لە الیەن تورکیاوە داگیر کراوە، بەهاوبەشــی 

ئیئتیالفى ئۆپۆزســیۆنى ســووریا بە خراپترین 

شــێوەکانى کوشــتن و تااڵنکــردن و ڕفاندن 

و ئەشــکەنجەدان و گۆڕینــى دیمۆگرافیــاى 

عەفرین و هەیە بەو شــێوەیە مامەڵە لەگەڵ 

خەڵکــى عەفرین دەکــەن، هەروەها ڕێبازى 

جیاجیــا وەکوو کێ ڕێبازى عوســمانییە و کێ 

داعشە لە سەر بیروبۆچوونى خەڵکى عەفرین 

دەسەپێنن، لەگەڵ ئەمانەدا گەلى عەفرین لە 

بەرخــۆدان بەردەوامن تاوەکــوو دەرفەتێک 

دروســت ببێت، خەڵکەکەى بگەڕێنەوە سەر 

ماڵوحاڵى خۆیان.

یەکێک لە گرینگتریــن بابەتەکان بەرخۆدانى 

)یەپەگــە( و )یەپەژە(یە لە بەرانبەر داگیرکار 

و چەتــەى لەشــکرى تورکیــا بەردەوامــە و 
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ڕۆژانە چاالکیى سەرکەوتوانە ئەنجام دەدرێن 

دژى لەشــکرى تورکیا و ترســێکى گەورە لە 

نــاو دڵى لەشــکرى تورکیا دروســت کردوە، 

هەڵوێســتى ئێمــە لــە عەفرین دیــارە یەک 

هێزى سیاسى و دیبلۆماسى و یەکگرتوویی بۆ 

ڕزگاریی عەفرین دروست نابێت، چارەسەرى 

دروست نابێت، هەتا عەفرین ڕزگار نەکرێت 

ئاســوودەیى بــۆ خەڵکــى عەفرین دروســت 

نابێت، ئەوە ڕەوشى خۆرئاواى کوردستانە.

* ئەوە ئامانجى سەرەکیی ئێوەیە؟
سلێمان عەرەب: ئامانج و تێکۆشانى ئێمەیە، 
تێکۆشــانى گەلــى ئێمــە بەگشــتى و پەیەدە 

بەتایبەتــى یەکــەم ئامانجمــان ڕزگارکردنــى 

عەفرینە.

* بە بۆچوونــی چاودێر و ڕەخنەگران لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان، هەموو الیەنە کوردییەکان 
دەڵێــن کارى ســەرەکیى ئێمــە ڕزگارکردنى 
عەفرینــە، بــەاڵم لــە بــوارى جێبەجێکردندا 
شتێکى لەو بابەتە نابینین؟ ئێوە لەم بوارەدا 

چیتان هەیە؟ 
ســلێمان عــەرەب: ئێمــە هێزى پاراســتن و 
بەرخــۆدان لــە عەفریــن ئەنجــام دەدەین، 

بــە چەکى ســوک نییــە و ئــەو چاالکییانەى 

کــە لە عەفریــن ئەنجام دەدرێــن ئیمکانیاتى 

گەورەى پێویســتە، هــەر ئــەو ئیمکانیەتییە 

کــە خۆرئــاواى گەیاندوەتــە ئــەم قۆناغــە. 

گەلى ئێمە لە هەرێمى شــەهبا بە هاوکاریى 

نێونەتەوەیــى توانیویانــە گەلێکــى دە هەزار 

کەســی لە ســێ کەمپــدا نیشــتەجێ بکەن و 

پێداویستییەکانیان بۆ دەستەبەر بکەن، ئەگەر 

قــودس و کەرکــووک و هەندێــک شــوێنى 

تــر لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســتدا ببنە ســمبول 

و خەڵــک لە ســەر ئەوان سیاســەت بکەن، 

ئێمــە لە خۆرئاواى کوردســتان لە ســەرەتاى 

بەرخــۆدان لە عەفریــن بەرخۆدانمان دەکرد 

و داگیرکاریــى دەوڵەتــى تورکیامان قەبووڵ 

نەدەکرد بۆ ســەر عەفرین، هەڵوێستى ئێمە 

نــەک تەنها بە قســەیە، بەڵکوو پراکتیکییە و 

هەڵوێستەکانمان دیارە.

* هەموومان دەزانین عەفرین بە ڕێکەوتنێکى 
نێودەوڵەتــى داگیــر کــرا، ئایا بــە چاالکیى 
)یەپەگــە( ئەو بارودۆخە چارەســەر دەکرێت؟ 

ئایا چارەسەرێکى دیبلۆماسى هەیە؟
 ســلێمان عــەرەب: بێگومان ئەگــەر عەفرین 

بــە ڕێکەوتنێکى نێودەوڵەتــى داگیر نەکرایە، 

دەوڵەتــى تورکیا و چەتەکانــى نەیاندەتوانى 

داگیــری بکەن، بێگومان پێڤاژۆى سیاســى و 

نێودەوڵەتــى لە ســەر بارودۆخــى ئیدلیب و 

سیاسەتى تورکیا لە جەرابلوس هەیە، خەڵک 

قەبووڵى ئەو ســتەم و داگیرکارییە ناکات، بۆ 

چارەســەرى پرســى ســووریا، بێگومان دواى 

لەناوچوونــى داعش دەتوانرێــت پێڤاژۆیەکى 

سیاسى دروست ببێت، ئەو پێڤاژۆیە سیاسییە 

دەتوانرێــت مەرجى خــۆى هەبێت، دەبێت 

پێڤاژۆیەکــى درێژ ماوە دابنرێــت، ئەو کاتە 

ڕزگارکردنــى عەفریــن بەتایبەتــى و خۆرئاوا 

بەگشتى ئامانجى ئێمە دەبێت.

* ئەردۆگان هەڕەشــەی داگیرکردنی مەنبەج 
دەکات و دەیەوێــت وەک عەفرینی لێ بکات، 
ئایا ئێوە چۆن ئەم بارودۆخە دەبینن؟ وەکوو 
دەزانین ڕووسیا دواى ئەوەى ڕێکەوت لەگەڵ 
تورکیــا هێــزى خۆی لــە عەفرین پاشەکشــە 
پــێ کرد، لــە کاتێکدا ئەمەریکا شــتێکى لەو 

شێوەیەى نەکردوە؟ 
ســلێمان عــەرەب: ئەگــەر تورکیــا هەمــوو 
کوردســتان داگیــر بــکات، ئامــادەن هەموو 

یەکینەکانی پاراستنی گەل )یەپەگە(و هێزەکانی ئەمەریکا
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شــتێک بکــەن کــە کــورد وەکــوو داگیرکار 

دەربخەن، ئەوە ڕاستییەکە، ئەگەر پێش 100 

ســاڵ کــوردان لە پێڤــاژۆى شــەڕى جیهانیى 

یەکەم و دوەم دا نەیانتوانى بێت لە نەخشەى 

سیاسیى خۆرهەاڵتى ناوەڕاست جێگاى خۆیان 

بکەنــەوە، کــورد بــێ ماف و بــێ دەوڵەت 

مایەوە و چەوســێنراوەتەوە، ئێســتا لە شەڕ 

جیهانیــى یەکەم و دوەمــدا نیین، بەڵکوو لە 

پێڤاژۆیەکــى گرینگی مێژوویدان و شــەڕێکى 

جیهانى لە خۆرئاوا بەڕێوە دەچێت، کورد لە 

ناو نەخشەى نوێدا توانیویانە ئەنجامى گرینگ 

بە دەســت بهێنن لە خۆرئاوا، نەک تەنها لە 

خۆرئاواى کوردســتان، بەڵکوو لە هەر چوار 

پارچەى کوردستان، بێگومان دەوڵەتى تورکیا 

هەموو هەوڵێکى خۆى دەدات تاوەکوو کورد 

لــە ناو نەخشــەى نوێــدا جێــگاى نەبێتەوە، 

لــە ناوچەکــەدا دوو هێــزى بنەڕەتى هەیە، 

یەکــەم: هێــزى نێودەوڵەتیى ســەرمایەدار، 

وەکوو ئەمەریکا و ڕووسیا، چین و ئەورووپا، 

هەر کەســە و بە دواى بەرژەوەندیى خۆیدا 

دەگەڕێــت، هێزى دوەم: هێــزى هەرێمییە، 

کــە بۆ ئێمــە گرینگە لــە ناو ئــەو هێزانەدا 

بەتایبــەت کــورد، هاتنــى هــەر هێزێک بۆ 

ســەر خاکى خۆرهەاڵتى ناوەڕاست، بێگومان 

هەلومەرج و زەمینەیەک پێویســتە بۆ ئەوەی 

بتوانێــت پڕۆژەى خۆى جێبەجێ بکات، هەم 

هێزى هەرێمى بەرژەوەندیى خۆى دەستەبەر 

بــکات، هەم هێــزى نێودەوڵەتــى و دەبێت 

بتوانن هاوسەنگییەک لە نێوان هەر دوو الدا 

دەستەبەر بکەن. ڕووسیا هاتوەتە سووریا بە 

شەرعیەتى ڕژێمى سووریا، ڕووسیا پارێزگارى 

لــە ڕژێمى بەشــار ئەســەد نــاکات، بەڵکوو 

ڕووســیا پارێزگارى لە دەستکەوتەکانى خۆى 

دەکات لە ســەر خاکى سووریا، ئەمەریکایش 

ئەگەر لە سەر خاکى سووریا بێت بەدڵنیاییەوە 

هێز و لەشکرى هەیە ڕاستەوخۆ هاوپەیمانیى 

ڕادەگەیەنێــت لە دژى داعــش، ئەمەریکایش 

پارێزگارى لە دەســتکەوتەکانى خۆى دەکات 

لە ســووریا، هێــزى ســووریاى دیموکراتیک 

لــە هاوپەیمانییەکــى نێودەوڵەتیدایە بە هەر 

دوو ال توانیویانــە داعــش تێــک بشــکێنن، 

بێگومــان لە پشــت ئەم بابەتانــەوە ئامانجى 

سیاســى و بەدەســتهێنانى کێشــەکانى کورد 

هەیــە و پــڕۆژەى کورد هەیە لە نەخشــەى 

نوێــى خۆرهەاڵتى ناوەڕاســتدا جێگاى خۆى 

بگرێت و بناسێنرێت، لەبەر ئەوەى سیاسەت 

و ســتراتیژى ئاکەپە لە ســاڵى 2002 لە سەر 

سیاســەتى خــۆى لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت 

بــەرەو پێــش برد، ئەوە سیاســەت و عەقڵى 

داعش بوو، کاتێک سیاسەت و داعش دەخەنە 

پاڵ ئیســالمى ڕادیــکاڵ، ناکرێت لە جیهان و 

لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســتدا بتوانێت باندۆڕى 

لــە سیاســەتدا بــکات، بەپێى ئەو سیاســەتە 

ئەنجامــەکان بــە دەســت بهێنرێــت، لەبەر 

ئەوە سیاســەتى ئەردۆغان تێکچوە، پێویستە 

هێزە سیاســییەکان بەتایبــەت هێزى کوردى 

بزانــن کــە ئەردۆغــان ئیفــالس بــوە، چۆن 

ئیفــالس بوە، لەبــەر ئەوەى ئــەو پڕۆژانەى 

کە دەیوســت بنیات بنرێت ســەری نەگرت، 

ئــەو پڕۆژانەى لــە بەرانبەردا موســوڵمان و 

عــەرەب لە هەرێمى کوردســتان لە باشــوور 

پێــک نەهات. لە دژى ئێــران پێک نەهات، 

بۆیــە خــۆى کشــانەوە، دیســانەوە دووبارە 

گەڕایەوە لە ســەر کــورد وەکوو دوژمنێک و 

لە ســەر ئەو دوژمنە سیاســەت بکات، ئەمە 

ئامانجــى ئەردۆغانــە هەتا ئێســتا نەیتوانیوە 

ئــەو ئامانجە پێک بهێنێــت، بۆ نموونە پێش 

شــەش ســاڵ لەمەو پێش سیاســەتمەدارێکى 

کــورد لە خۆرئاوا نەبوو، دەبێت بزانرێت کە 

هەمــوو پێکهاتەکان بە یەکــەوە یەکتر تەواو 

دەکەن، ئەگەر بڵێن ئازادیخواز و ئاشتیخوازن 

ناکرێت، لــە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســتدا هێزى 

گەل سەربکەوێت و بەرەو پێشەوە دەچێت، 

ئێمــە بــاش دەزانین کــە ئەمەریــکا بۆ ئێمە 

نەهاتوە، دەزانین کە ڕووسیا لە عەفرین چی 

کــردوە و چ وەاڵمێکى ڕژێمى دایەوە، ئێمە 

تەنهــا خۆمانین، ئەگــەر ئێمە بتوانین خۆمان 

بە باشــى هێزەکانى خۆمــان ڕێک بخەین و 

سیاســەتێکى ڕاســت پەیڕەو بکەین، بتوانین 

ببینــە هێزێک و هێــزى نێودەوڵەتى بتوانێت 

پشتیوانى لە ئێمە بکات، ئەگەر هاوپەیمانیى 

نێودەوڵەتى بە پشــتگیریى ئەمەریکا ســەری 

هەڵدا، هاتن پشــتگیریى )یەپەگە(یان کرد لە 

بەرانبەر داعش، بۆچى پشــتگیریى )یەپەگە(

یان کرد؟ ئەم پرســیارە پێویســتە هەموو کە 

بزانێــت، پشــتگیریى )یەپەگە(ى کــرد لەبەر 

ئــەوەى )یەپەگــە( هێزى یەکەم بــوو، ڕازى 

بوو لە ســەر ئەوەى کە ئەمەریکا بێتە خاکى 

هەرێمى کوردســتانەوە، ئەگــەر هێزێکى تر 

هەبوایــە جگە لە یەپەگــە و کورد، بێگومان 

و بــە دڵنیایییەوە ئەوان پشــتگیریى کوردیان 

نەدەکــرد، لەبــەر ئــەوە هەتــا ئێســتا ئەو 

پێڤاژۆیانە بەردەوامە لە مەنبەج و لە هەموو 

ســووریادا ئەو دەنگە گۆڕانکاریى تێدا کراوە 

تا ئاســتێک لە عەفرین و پێویســتە بزانرێت 

هێزى ئێمە هێزێکى بنەڕەتییە، لە دەرەوەى 

ئێمــە هێزێکــى تر نییــە لە عەفریــن، کورد 

پێویســتە بتوانێــت سیاســەتى خــۆى بکات، 

پێویســتە کارى خۆى بــکات، بڵێین و نەڵێین 

پاراســتنى هێزى نێودەوڵەتیمان هەیە و ئێمە 

خۆمان بەڕێــوە دەبەین، لەبەر ئەوە یەکێتى 

ســووریا و چارەسەرکردنى کێشەکانى سووریا 

بــە بێ کــورد ناکرێت، ئەوە ڕاســتییەکە کە 

لــە لێدوانى وەلیــد موعەلیم گوتبووى، ڕژێم 

پێــش هەموو کــەس ئەو ڕاســتییە دەزانێت، 

ئەگەر لە ناو ســووریایەکى یەکپارچەدا بین، 

من دەتوانم یــەک بۆچوونى تایبەتى خۆمت 

پێ بڵێم، سووریا ئەمڕۆ پارچە بوە.
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لەبەر ئەوە تەنها 27-%30 خاکى ســووریا لە 

ژێر دەسەاڵتى هێزى سووریاى دیموکراتدایە، 

کە وێنەیەکى سیاســیى هەیــە، هەروەها لە 

سەر ئەو بەشەى ســووریا برایەتییەک لە ناو 

خەڵکــدا دروســت بوە، هەموو کەســێک بە 

شــێوەیەکى ئاســایى ژیــان بە ســەر دەبات، 

چارەســەرکردنى  بــۆ  پڕۆژەیــن  خاوەنــى 

کێشەکان، لەبەر ئەوە ناکرێت باسى سووریاى 

ڕابردوو یان یەکێتى ســووریا بکەین، ئێســتا 

باســى بارودۆخى خۆبەڕێوەبــەرى دەکەین، 

واتا پێداویســتیى ژیان وەک ئــاو و کارەبا و 

پێداویستییەکانى تری مرۆڤ وەک پەروەردە، 

ئەگەر ڕژێمى ســووریا بڵێــت من حکومڕانى 

سووریا دەکەم، لە ســووریاى نوێدا سنوورى 

ســووریا دەپارێزێــت، ئــەو کاتــە دەڵێیــن 

فەرموون سنوورى سووریا بپارێزن.

* دوا قسەتان چییە؟
 سلێمان عەرەب: لە شەڕى جیهانیى سێهەمدا 
کــورد لە خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســتدا هۆکارى 

هاوسەنگیى سیاسى و هێز و چارەسەکردنن، 

بابەتى ئێمە تەنها خۆرئاواى کوردستان نییە، 

بەڵکــوو باکــوور و خۆرهەاڵت و باشــوورى 

کوردســتانە، لەســەروو ئەمانــەوە یەکێــک 

لــە شۆڕشــە گــەورەکان شۆڕشــى خۆرئاواى 

کوردستانە، کە پێشەنگایەتیى هێز و پڕۆژەى 

چارەسەرى لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاستدا دەکەن، 

بەو وێنایە کەس ناتوانێت بێ کورد چارەسەرى 

کێشــەکان لــە خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت پێش 

بخات، چارەســەرى سیاسیى کورد دەتوانێت 

ڕۆڵــى هەبێــت لە چارەســەرکردنى کێشــە 

سیاسییەکان و لە نەخشەى نوێى خۆرهەاڵتى 

ناوەڕاســتدا، بۆیــە پێویســتە کــورد بزانێت 

ئەمڕۆ خاوەنى هێزێکى گەورەن.

پڕۆفایل
سلێمان عەلی عەرەب    

           
- لە ساڵى 1981 تربەسپی لە دایکبووە

-دەرچووى ئەندازیاری كشتوكاڵیە.
- پەیوەندیکــردوە بــە ڕیزکانى یەپەگە، 

PYD
باشــوری  لــە  پەیەدەیــە  نوێنــەری   -

كوردستان

پڕۆفایل
عەبدولباقی ساڵح یوسف  

       
-لە ساڵى  1954 قامیشلۆ لە دایکبوە

- ماستەر لە ئەندازیاریدا هەیە. 
- لــە ســاڵى 1969 پەیوەندیکــردوە بە 

حیزبەوە 
- ئەندامــی مەكتەبــی سیاســی حیزبــی 
یەكێتیی كورد لە سوریا و نوێنەری پارتی 

یەكێتیی كورد لە سوریا



مەزلووم عەبدى: فەرماندەی گشتیی 
هێزەکانی سووریای دیموکرات)هەسەدە(

»هێزی سووریای دیموکرات« وەکوو پەیکەرێکی عەسکەرییە
 و تێیدا فەرق لە نێوان کورد و عەرەبدا نییە
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لــە هەرێمێکــەوە کــە لــە دادێ دا خــاوەن پۆتانســییەلێکە چارەنووســی خۆرهەاڵتــی 
ناوەڕاســت دیــاری بــکات، تەنانــەت شــوێن لــە ســەر هەندێــک لــە ئاڵۆزییەکانــی جیهــان 

دابنێــت.
ــەدا  ــەو دوایییان ــاوا و باکــووری ســووریا و ل ــە پێوەندیــی لەگــەڵ خۆرئ ــوە ل ــە ئێ  زۆر ل
خۆرهەاڵتــی ســووریا لــە چاپەمەنیــی نووســراو دا لــە خاوەنــی دۆزەکــە، لــە بەرپرســانی 
دۆزەکــە، ڕاگەیانــدن، لێکدانــەوە و هەڵســەنگاندنتان بیســتوە. ئەمــڕۆ ئێمــە لەگــەڵ 
ــە  ــک ل ــەڕی یەکێ ــە ش ــەو خاک ــەر ئ ــە س ــاڵە ل ــەی 6 س ــەی نزیک ــانە، ئەوان ــەو کەس ئ
ڕێکخســتنە هــەرە گەورەکانــی تیــرۆر لــە جیهانــدا دەکــەن، )مەزلــووم عەبــدی( 
ــە  ــەی ک ــەو جێگای ــا ئ ــک. ت ــووریای دیموکراتی ــی س ــتیی هێزەکان ــدەی گش فەرمان
ــی  ــتی پێ ــروڕای گش ــە بی ــیارانەی ک ــەو پرس ــن. ئ ــێ دەکەی ــیاری ل ــن پرس ــە بتوانی ئێم
خۆشــە وەاڵمیــان بزانــێ، گــەل چارەنووســی ئــەو هەرێمــە چــی لــێ دێــت؟ ئــەو هیــوا 
و چاوەڕوانییانــەی کــە ئەمــڕۆ بووژاونەتــەوە، گەلــۆ چ ئاکامێکیــان لــێ دەردەکەوێــت 
یــان نــا؟ یــان ئــەوەی گەلــۆ مەترســییەک لــە ســەر ئــەم هەرێمــە هەیــە؟ ئێمــە ئەوانــە 
لــە خاوەنــی دۆزەکــە دەپرســین. پێمــان خــۆش بــوو ئــەم بەرنامەیــە بــە شــێوەیەکی 
زینــدوو پێشــکەش بکەیــن بــۆ ئــەوەی پرســیارەکانی ئێوەیــش وەربگرین، بــە ڕێگەی 
ــی  ــن و پێ ــەاڵم هــەر وەک ئێوەیــش دەزان ــی دا، ب ــۆڕی کۆمەڵ ــە ت ــی ل حیســابی تایبەت
ــی  ــەر داخوازی ــە س ــە دە[ ل ــە س ــەدە ]ه ــدەی قەس ــە، فەرمان ــەڕ هەی ــرە ش ــن لێ دەزان

ئێمــە قســە دەکات.

دیــار جــوان: جــاری یەکەمــە، هەمــوو 
کــەس بیــری لــێ دەکــردەوە مەزلــووم 
عەبدی کێیــە؟ جارێک بەڵکوو دوو جار لە 
چاپەمەنیــی جیهانیدا ئێوە ڕاگەیاندنتان 
دا، بــەاڵم بۆ یەکــەم جارە لــە ئەکڕانی 
ســتێرک تیڤــی دان. ئەوەی ڕاســتی بێ 
ئێمە پێمان خۆشە هەندێک شت بزانین. 

ئێوە لە جەبهەی شــەڕ ڕاهاتوون. ئەگەر 
ئیزنت لە ســەر بێ مادام ئەوەی کە ئێمە 
باســی جەبهەی شــەڕمان کرد، هەندێک 
لەو بارەیەوە دەست پێ بکەین. وەزعێکی 
ئاکتوێلە، لە هەموو شتێکیش زیاتر ناوی 
ئــەو هەنــگاوەی ئێوە هەندێــک جێگەی 
موناقەشەیە. شەڕی نەهێشتنی تیرۆر بە 

پێشەنگی قەسەدە ئێستا بۆ ڕزگارکردنی 
شــارۆچکەی »هەژین«. ئێوە دەڵێن ئەوە 
دوایین قەاڵی داعشــە لە هەرێم دا. یانێ 
ئێمــە وای وەربگرین کــە بە ڕزگارکردنی 
»هەژیــن« هەموو شــت تــەواو دەبێ و 
بەڵکوو بینەران پێیــان خۆش بێ بزانن، 
ئێــوە ڕۆژانــە زانیــاری دەدەن، بریفینگ 
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دەدەن. لــەوێ چ هەیــە و چ دەقەومێ و 
ئیتــر بە »هەژین« ڕا مرۆڤ دەتوانێ دڵی 
ئاسوودە بێ. ئایا ترسی تەقینەوە، هێرش 

نامێنێ و هەموو شت خاڵس دەبێ؟
مەزلووم عەبدی: بە ڕاســتی شەڕی »ڕەقا« 
بــا بڵێیــن پەالمــاری »ڕەقــا« کــە پایتەختی 

خەالفــەت بــوو، پایتەختی داعــش بوو، بە 

کەوتنــی ڕەقا دەتوانین بڵێین بە شــێوەیەکی 

ڕەســمی خەالفەت تێک چــوو، بەاڵم داعش 

مــاوە، هێزی داعش ماوە، داعش بە تایبەتی 

لە سووریا هێزی خۆی لە هەرێمی »دێرەزور« 

کۆ کردەوە و قورســایی خۆیان دا وێندەرێ. 

ئێــوە دەزانن کــە پەالمــاری »ئۆپراســیۆنی 

جزیرە« ساڵێک لەمەو بەر دەستی پێ کرد و 

ئەو پەالمارە بەردەوام بوو، جارجار ڕادەگیرا 

و دیســان بــەردەوام دەبوو. ئەمــڕۆ داعش 

هەموو هێــزی خۆی، ئێمــە دەتوانین بڵێین 

هەمــوو هێــزی بە تەجروبــەی خۆی، هێزی 

ئەساسیی خۆی.

دیار جوان: هیی پەالماردەر؟
مەزلووم عەبدی: بەڵــێ، ئەو بێگانانەی لە 
ناویان دان، ئەوانەی کە هێشــتا دەیانەوێ لە 

سەر شەڕ بەردەوام بن، ئەوانەی ناگەڕێنەوە 

و هەڵنایەن و بەســتراونەتەوە بە مەفهوومی 

خیالفــەت ئەوانــە لەوێ کــۆ بوونەتەوە، لە 

ناوچــەی »هەژین« کۆ بوونەتەوە. »هەژین« 

خــۆی هەرێمێکی گــەورە نییە لە تەنیشــت 

ڕووبــاری فوراتــە، لە خۆرهەاڵتــی ڕووباری 

 30 وی  درێژاییــی  هەڵکەوتــوە.  فــورات 

کیلۆمیتــر و پانتایییەکەی 10 کیلۆمیترە. ئێمە 

دەتوانین بڵێین ئەو ناوچەیە شــاری گەورەی 

لێ نییە، بەاڵم هەمووی وەک شــارێک وایە، 

یانی بە یەکەوە بەستراونەتەوە. 

*دیار جــوان: ئێمە دەتوانــن ئاوا بڵێین 
داعشێک کە الق و دەستی شکاوە، هێشتا 

لەوێ ڕوحی زیندوە؟
مەزلــووم عەبــدی: هەیــە، هێشــتا لەوێ 

هەیــە. بە پێی ئەو زانیارییانەی ئێمە لەوێوە 

وەریان دەگرین، هێشــتا لــەوێ هەن. و بە 

پێی بۆچوونی خۆیان ]دەستووری[ شەریعەت 

پێــک دەهێنــن، سیســتمی خۆیان دروســت 

کردوە و بە بڕیارن کە ئەوێ بەر نەدەن و بە 

جێی نەهێڵن. بــە گوێرەی وان ئەوە جێگای 

دوایییــە کە خیالفەتی لێ ماوە، شــەریعەتی 

خیالفەت تێیدا هەڵدەســووڕێ. لە بەر ئەوە 

باش خۆیان ئامادە کردوە.

*دیار جــوان: ئەگــەر ئێــوە بانگەوازێک 
بدەن، بۆ ئەوەی شــەڕی زیاتر نەبێ و بۆ 
ئەوەی شــەڕڤانانی ئێوە ژیانی خۆیان لە 
دەســت نەدەن، ئەوان خۆیان تەســلیمی 
ئێــوە بکــەن و ئێوە کێشــەکە بەو جۆرە 
جێبەجێ بکەن، ئێوە بیر لە شــتێکی ئاوا 
دەکەنەوە. یانی ئەگەر شــتێکی ئاوا پێک 

بێ ئایا ئەوە مومکینە؟
مەزلــووم عەبدی: نــا، ئێمــە بانگەوازمان 
دا، بــە ڕێگای ڕیشســپی مەنتەقــە ڕا لێمان 

ڕاســپاردن، ئێمــە پێمــان ڕاگەیانــدن ئێمــە 

ئیتــر نامانەوێــت کوشــتن زۆرتــر بێت، بە 

تایبەتــی لە وێندەرێ خەڵکی مەدەنی هەیە، 

دەســتوپێوەندی ئــەوان هەیــە، خێزانی وان 

لەوێندەرێــن، ئێمــە نەماندەویســت کــەس 

بکوژرێــت هەر بۆیە بانگەوازیمان کردن، بە 

ڕێگای جیهاز ]دەســتگای پێوەندی[ ئەوەمان 

کرد، هێزی ئیتیالفیش بە فڕۆکە ئاگەهی یان 

بە ســەردا باوکردنەوە و هەر چۆنێک بێت 

بە ڕێگای ڕیشســپی هەرێمی دا بانگەوازمان 

بۆ ناردن. 

*یانی ستراتیژییەکی ئاوای ئێوە هەبوو، 
هەنگاوێکی ئاوا باوێژن؟

هاتــن،  هەندێکیــان  عەبــدی:  مەزلــووم 
ئەوانەی کە نەیاندەویست شەڕ بکەن خۆیان 

دەربــاز کــرد. گەلێــک خەڵکــی مەدەنییش 

هاتــن هەندێــک لەوانیــش هاتــن، بــەاڵم 

ئەوانــەی کە ماونەتەوە لێبڕاون شــەڕ بکەن 

و خێزان و منداڵەکانیشــیان لەگەڵیانن. ئەوان 

بڕیاریان داوە شــەڕ بکەن، لەوێ خۆیان باش 

دامەزرانــدوە، هیوایان ئەوەیــە کە بەرخوە 

بدەن و دەســت بکەنەوە و شەڕ لەوێ تەواو 

بکــەن، لە هەمــوو جێیەک مینیــان داناوە، 

هەموو جێیەک مینیان ناشتوە، هەموو چەکی 

خۆیان لەوێ کۆ کردوەتەوە. لەوێ شــەڕێکی 

دژوار دەکــەن. بــا هەموو کــەس بزانێ ئەو 

هێزانەی ئێمە کە لەوێ شــەڕ دەکەن، هێزی 

ئێمەیە لە »دێرەزور«، مەجلیســی لەشــکری 

دێرەزورە، ئەو هێزی کە ســەر بە میلیســی 

مەجلیســی لەشــکری دێرەزورن ئەوان لەوێ 

شــەڕ دەکــەن، هەڵبــەت هێزەکانــی ئێمەی 

یەپەگــە و یەپەژەش لەگەڵ وان هەن، بەاڵم 

زۆربەیان خەڵکی دێرەزور بۆ خۆیانن. هێزی 

ئێمە لەوێندەرێ یانی مەجلیســی لەشــکریی 

دێرەزور ئەوانیش لێبــڕاون کە لەوێ کارەکە 

بە کۆتا بهێنن. 

دیــار جوان: مــن دەگەڕێمەوە ســەر ئەو 
چیرۆکــە. ئێوە لە قســەکانتان دا باســی 
یەپەگە و یەپەژە تــان کرد. ئێوە وەکوو 
فەرماندەیەکــی کــورد ئەمــڕۆ نزیکــەی 
60000 هــەزار کەس لە ژێر فەرماندەیی 
ئێوەدا دژی تیرۆر شــەڕ دەکەن، بەشــێک 
لەوان شــەڕڤانی کــوردن. ئەمنیش وەک 
کوردێک وا بیر بکەنەوە، ئەوە چۆنە ئێوە 
چوونە »هەژین«؟ ئێــوە بۆچی نەچوونە، 
ئێــوە بەو هێزەی خۆتــان، بەو لێزانییەی 
خۆتــان و بــەو بەبڕیاربوونــەی خۆتــان، 
بۆچی نەچوونــە عەفریــن؟ یانی بۆچی؟ 
هەموو کــەس چاوەڕوانە خەبەرێکی خێر 
لــە دەوروبەری عەفرینــەوە بێ. مەزلووم 
عەبدی لەگــەڵ چاپەمەنی کــۆ بێتەوە و 
ڕابگەێنێ کە ئێمە هەنگاومان دەست پێ 
کرد، ئێوە بۆ ڕووتان لە »هەژین« کرد؟ 
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مەزلووم عەبدی: ئەوە پرسیارێکی گرینگە. 
ســپاس بــۆ ئــەوەی ئــەو پرســیارەت کرد. 

ئەوە باشــە کە خەڵکی ئێمەیش ڕاســتییەکان 

بزانــن. ڕاســتی ئەوەیە ئەو هێزانــەی ئێمە 

کە ئێســتا لە »هەژین« شــەڕ دەکەن، هێزی 

دێــرەزورن، خەڵکــی ئێمــەی عەرەبــن. لە 

سەدا نەوەدوپێنجی ئەوان خەڵکی مەنتەقەی 

خۆیانــن و مافــی وانە کە دژی داعش شــەڕ 

بکەن و مافــی ئەوانە هەرێمی خۆیان ڕزگار 

بکەن، جار جار، لەبەر شــەڕی عەفرین ئێمە 

ئەو ئۆپێڕاسیۆنەمان ڕاگرت. ئێمە ئۆپێڕاسیۆنی 

دێرەزور مان ڕاگرت، بەاڵم هێزی ئێمە لەوێ 

هێزی میلیســی ســەر بە مەجلیسی لەشکری 

دێــرەزورن، هەموویان خەڵکی مەنتەقەکەن، 

عەرەبــی مەنتەقــەن و گوندەکانیــان لە بەر 

دەســت داعش دایــە و داعش لەو هەرێمەدا 

هەمــوو ڕۆژێ هێرشــیان دەکاتــە ســەری و 

چاالکی تیرۆریســتییان لــە دژی دەکا. ئەوانە 

داوایــان لە ئێمــە کرد پەلە بکەن و هەرێمی 

یارمەتییــان  داوای  بکــەن،  ڕزگار  خۆیــان 

لــە ئێمــە کرد و ئێمــەش یارمەتیمــان دا بە 

مەجلیسی لەشکری دێرەزور، دەتوانین ئەوە 

بڵێیــن کە هێزی وێنــدەرێ زۆربەیان خەڵکی 

مەنتەقەکەن و ئەو هێزانەی ئێمە کە سەر بە 

مەجلیسی لەشکری دێرەزورن نزیکەی19000 

هەزار کەسن، یانی 19000هەزار هێزی ئێمە 

هەیە، چونکە نیوەیان لە ناو شەڕ دان، جێگە 

گۆڕکێ بە یەک دەکەن و چەند هەڤاڵی ئێمەی 

یەپەگــە و یەپەژە هەڤاڵــی ئاوای کە خاوەن 

تەجروبەن، ئالیکاری ئەوان دەکەن، کاروباری 

فەرماندەییــان  هەڵدەســووڕێنن،  ئــەوان 

دەکــەن. لــە ڕووی تێکنیکییــەوە یارمەتییان 

دەدەن. ئێــوە دەزانن کــە ئەزموونی یەپەگە 

و یەپــەژە بەهێزە یارمەتیی ئەوان دەدەن و 

ئەوەیش حەقی خەڵکی هەڕێمەکەیە کە ئەو 

ئۆپێڕاســیۆنە بکەن و ئــەو کارە پێک بهێنن. 

ئەو مەسەلەیە پێوەندیی نییە بە عەفرینەوە. 

*لــە قســەکانی ئێــوە مــرۆڤ دەتوانــێ 
نەتیجەیەکــی ئاوا وەربگــرێ: لە کاتێکدا 
کە ئێوە لە پێناو خەڵکی ڕەقا بە ســەدان 

شەهیدتان دا، کە لە ناو ئەواندا کوردیش 
هەبوون. لە منبەجێ ئێوە شەهیدتان دا، 
لە تەبقایێ شــەهیدتان دا، ئێوە ئێســتا 
ئەوە لــە دێرەزور شــەهید دەدەن. یانی 
ئەگەر ئەمڕۆ بۆ هەریمێکی کورد، با ناوی 
بێنین »عەفرین« ئەگەر بتانەوێ لە چەتە 
پاکی بکەنەوە، ئایا شەڕڤانی عەرەب دێن 
]بەشــداری بکەن[. دەزانین یەپەگە دێ، 
یەپــەژە دێ. کاتێــک یەپەگــە و یەپەژە 
هەنگاوێکــی ئاوا ڕەســمی هە ڵهێنایەوە، 
هێــزی ئێــوە هەیە کــە ئێوە شــەڕڤانی 
عەرەبیــش بنێرنە وێندەرێ یــان ئەوان 
دڵخوازانە بچــن و لەگەڵ هاوڕێی کوردی 
خۆیان شــەڕی چەتەی دەوڵەتی تورک لە 

عەفرین بکەن؟
مەزلــووم عەبدی: بەڵێ ئــەوان دێن. ئێمە 
لــەو باوەڕە دایــن ئەمڕۆ »هێزی ســووریای 

دیموکراتیک« وەکوو پەیکەرێکی عەسکەرییە 

و تێیدا فەرق لە نێوان کورد و عەرەباندا نییە. 

ئەوان لە شەڕی عەفرین چوون و بەشدارییان 

هێزه كانی سوریای دیموكرات 
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کــرد، هەتــا نزیکــی 100 هەڤاڵــی عەرەبی 

ئێمــە لــە عەفرین شــەهید بــوون. هەڤاڵی 

عەرەبی ژن هەبوون، هەڤاڵی عەرەبی گەنج 

هەبوون. لە هەموو ئوستانەکانی سوورییەوە 

خەڵــک چــوون لــە عەفرین شــەهید بوون. 

ئەمڕۆ ئەگــەر جارێکی تر جا لە عەفرین بێ 

یان هەریمێکی تر شــەڕ ببێ، شــەڕڤانەکانی 

عەرەبــی قەســەدەیش تێیدا ئامــادە دەبن و 

شــەڕ دەکــەن و لە پێشــەوەی جەبهە شــەڕ 

دەکەن.

*دیــار جوان: یانــی خەڵکــی دەوروبەری 
وان پێیــان ناڵێن باشــە ئێــوە چ کارتان 
داوە لەوە سێســەد چوارســەد کیلۆمێتر 
دوور بکەونــەوە و بچنــە عەفرین؟ یانی 

حەساسیەتێکی ئاوا نییە؟
مەزلــووم عەبــدی: کــەس ناتوانێ ئەوە 
بڵێ، چونکە بە ڕاســتی یەپەگە و یەپەژە 
لە هەمــوو جێگایــەک خۆیان ســەلماند 
و ئیســپات کــرد، چونکە خەڵکــی منبەج، 
خەڵکی تەبقا، خەڵکی ڕەقا و ئەمڕۆ خەڵکی 
دێرەزورێ کوردیان بە تەنیشت خۆیانەوە 
دی و دیتیــان کە کورد فەرماندەییان بۆ 
دەکــەن، دیتیــان کە کورد لــە جەبهەی 
پێشــەوە دان، یارمەتیی ئــەوان دەدەن. 
هەموویان منەتی گەلی کوردیان لەبەرە، 
جــا ئەگەر ئەمڕۆ لــە هەریمێکی کوردان 
شــەڕ هەڵبگیرســێ ئەوان بە دڵســۆزیی 

هەموویان بەشداریی تێدا دەکەن.
دیار جوان: چما؟

مەزلــووم عەبــدی: لەوێــداش واتــە لــە 
نووســرابوو،  پەالمارەکەیشــدا  ڕاگەیاندنــی 

ئــەوە ڕاســتە شــەڕی تیــرۆرە، بــەاڵم ئێمە 

ئاوامــان نووســیبوو، شــەڕی تیرۆر لە ســەر 

جوغرافیاییەکــی ســنووردار، یانــی دوای » 

هەژین« ئێمە دەتوانین بڵێین ئیتر ڕێکخستنی 

تیرۆریســتی داعــش جێگایەکــی جوغرافیایی 

ئاشــکرا، جێگایــەک کــە لێــی بمێنێتــەوە و 

لەوێــوە تەحــەدا لــە دنیا بکا و شــەریعەت 

بەڕێوەبــەرێ و قانوونی پاشــکەوتووی خۆی 

هەڵبســووڕێنێ، نامێنێ. یانــی بە تێکچوونی 

داعــش لە “هەژیــن” دا ئێمە دەتوانین بڵێێن 

کــە کۆنتڕۆڵی جوغرافیایی وی تەواو دەبێ و 

شەڕی جەبهەیی تەواو دەبێ، لە جێدا داعش 

ئــەوەی گەاڵڵە کردوە، داعش دەڵێ لە دوای 

»هەژین« ئێمە دەرباز دەبین بەرەو »ویالیەتی 

ئەمنــی«، ئێمە لــە ویالیەتی عەســکەرییەوە 

بەرەو ویالیەتی ئەمنی دەچین.

*دیــار جــوان: یانــی تێکچوونــی دوایی 
خۆیان بەو شێوەیە شرۆڤە کردبوو، یانی 
ئەوە کێشــە نییە دەکرێ بەشێک لە خاک 
لە ئێمە بســتێنن بەاڵم عەینی شــتی کە 
ئێوە گوتتان ئەوان لە داخویانی خۆیاندا 

نووسیویانە؟
مەزلووم عەبدی: یانی مەسەلەن ئەوانیش، 
با بڵێین ســەرۆکی چەتــەی داعش بەغدادی 

لــە داخویانی هەرە دوایی خــۆی دا، ڕەنگە 

هەموو کەس گوێی لێ بووبێ، گوتی ڕاســتە 

مومکینە »هەژین« بکەوێت، بەاڵم بە کەوتنی 

»هەژیــن« خەالفەت تــەواو نابێ. خەالفەت 

زیاتــر پەرە دەســتێنێ، زیاتر گــەورە دەبێ. 

ئەویــش پەیامێک بــوو کــە دوای »هەژین« 

بەردەوام دەبن لە سەر شەڕی خۆتان.

 * دیــار جــوان: چاالکیی ئیســتیخباراتی 
ئێوەیــش لە هەریمێ دا هەیــە، بە پێی 
ئــەو زانیارییانەی بە ئێمە گەیشــتوون، 
یەکینــەی ئێــوە چوونەتە ]نــاو هەژین[، 
ئێــوە پپێتــان وایە، هــەر وەک ئیتیالفی 
ژێــر فەرماندەیی ئەمریــکا دەڵێ دەکرێ 
ئەلبەغــدادی لــە »هەژین«ێ بــێ. یانی 
زانیارییەکــی ئاوا لە بەر دەســت ئێوەدا 

هەیە؟
ئــەوە مەســەلەیەکی  مەزلــووم عەبــدی: 

عەســکەرییە، ئینســان ناتوانــێ باســی بکا. 

ئیســتیخباراتی ئێمە لە ســەر ئەو بابەتە کار 

دەکــەن. ئەمن دەتوانم ئەوە بڵێم: کە دوای 

»هەژیــن« کاری ئێمــە بــەردەوام دەبــێ و 

هەتــا دێ کاری ئێمــە دژوارتــر دەبێ، یانی 

زیاتــر دەبێ، چونکــە داعش دەیــەوێ تۆڵە 

بســتێنێتەوە و بە تایبەتی دیســان مەنتەقەی 

کوردان دەکاتە سێرەی هێرەشەکانی. ئێستاش 

لــە هەندێک جێگای کە بنکــەی خۆی هەیە 

وەک دێــرەزور، ڕەقا، جارجار چاالکیان دەکا 

و دەیانەوێ لە دوای »هەژین« چاالکییەکانیان 

زیاتر بکەن. لە مەنتەقەی کوردان بە ڕاســتی 

ئێمە ئامادەکاری دەکەین و ماوەیەکە بەوەوە 

خەریکین هەرێمــی وەکوو کۆبانێ و جێگای 

تر، وەک دێرک، قامشلێ تەنانەت حەسەکە، 

هەرێمــی با بڵێین کە زۆربــە گەلی کوردیان 

تێدایــە، لە بــەر ئــەوەی کە خەڵکــی ئێمە 

وشــیارن و هاوکاریی هێــزی ئەمنییەتی ئێمە 

دەکەن هەتا ئێستا ]داعش[ چاالکیی گەورەی 

نەکــردوە، وەک دەزانی دووســاڵ لەمەوبەر 

لە قامیشــلێ تەقینەوەیەکی گەورە قەوما. بە 

دوای ئەوەدا چاالکیی گەورە نەبوە. ئەوەیش 

جێگای کەیف خۆشــییە بۆ ئێمە، ئێمە هەوڵ 

دەدەین لە شــارە کــوردەکان داعش نەتوانێ 

تۆڵە بستێنێتەوە.

* دیار جوان: ئێمە ئەو تەسپیتەی دوایی 
ئێوە دەتوانین وەک پەیامێک بخوێنینەوە: 
یانی »هەژین« ڕزگار کرا، بەاڵم دیسانیش 
هەموو هێز و یەکینەکانی ســەر بە ئێوە 
نابێ تووشــی خاترجەمی و سســتی ببن، 
کار تەواو نەبوە، پاراســتنی ئەسڵیی تازە 
دەســت پــێ دەکا. ئایــا مــرۆڤ دەتوانێ 

ئاوای لێ تێ بگات؟
مەزلووم عەبدی: ســەد لە سەد وایە. یانی 
ئێمــە وەک دەڵێــن بە پێچەوانــەوە لە دوای 

»هەژیــن« ئێمــە چــاوەڕان دەکەیــن داعش 
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دەســت بە تۆڵەســەندنەوە بکا، بــە تایبەتی 

تۆڵەی خۆی لە کوردان بکاتەوە، چونکە ئەوان 

دەڵێــن کوردان ئەو کارانەیــان کرد، کوردان 

بوون بە ســەبەبی تێکچوونی خیالفەت. ئێمە 

پێویســتە وشیار بین، گەلی ئێمە دەبێ وشیار 

بــێ یارمەتیــی هێــزی ئەمنیەتی ئێمــە بدا، 

یارمەتیی هێزی ئاساییش بدا، یارمەتی هێزی 

ئیســتیخبارات بــکا. ئێمــەش وەکــوو هێزی 

عەســکەری، ئێمەش بە پێی خۆمان حازرێتی 

و ئامــادەکاری خۆمان دەکەین، ئێســتا ئێمە 

بەو پێیــە بەرنامەمان داناوە، ئێمە بەرنامەی 

خۆمــان بۆ ســاڵی 2019 گەاڵڵە کردوە، ئێمە 

بەرنامەمــان لەگــەڵ هێــزی ئیتیــالف داناوە 

کــە چوون بتوانین هێــزی ئەمنییەتی خۆمان 

بەهێزتر بکەین، هێزی ئیســتیخباراتی خۆمان 

بەهێزتر بکەین، هێــزی دژە تیرۆری خۆمان 

بەهێزتــر بکەین بــۆ ئەوەی بتوانیــن بە گژ 

هێرشــی موحتەمەلی داعش دا بێینەوە چ لە 

شــارە کــوردەکان و چ لە شــارە عەرەبەکان 

یانی بە تەواوی لەو هەرێمەی کە ئێســتا لە 

بەر دەست ئێمە دایە. واتە هەرێمی باکووری 

خۆرهەاڵتی ســووریا بۆ ئەوەی ئێمە پێشــی 

داعــش بگرین ئێمە لە ئێســتاوە ئامادەکاری 

خۆمان دەکەین.

* دیــار جــوان: لە 10ی نۆڤامبری ســاڵی 
2015، یانی بە ڕاســتی لــە دەمێکدا کە 
ســەمپاتی بیروڕای گشتیی جیهانی یانی 
لە ســووریاوە بگــرە هەتا ئەفغانســتان، 
التیــن،  ئەمریــکای  واڵتەکانــی  هەتــا 
ئەورووپا، ســکاندیناڤی، ئاســیا با بڵێین 
لە هەمــوو جێیەک خۆشەویســتییەک بۆ 
یەپەژە و یەپەگە ئەوەندە بەرەو ئاستێکی 
بەرز چوو بوو، چ پێویستییەک هەبوو کە 
قەسەدە ساز بکرێ؟ یانی قەسەدە بۆچی؟ 
یەکــی تریش پالن و پڕۆژەی ســازکردنی 
قەسەدە شتێکی سپۆنتان ]لەخۆوە[ بوو، 
پێویســتییەکی فەڕزی بوو؟ ئەو هێزانەی 
کە ئێوە وەک هاوکاریی خۆتان ناودێریان 
دەکەن بە ســەر ئێوەیان دا فەرز کرد کە 
یەپەگە دەبێتە هۆی زویربوونی هەندێک 
هاوپەیمانی ئێمە لە ناتۆ دا وەک نموونە 
دەوڵــەت تورک زویــر دەکا، دەوڵەتەکانی 
خەلیــج زویــر دەکا. وەرن ئێمــە بۆ وێنە 
فۆرموولێکی تر ببینینەوە، شــتێکی ئاوا 
ســاز بکەین کە دڵی هەمــوو کەس ڕازی 
بکا. ئەو مەســەلە چ بــوو؟ جارێکی تر بۆ 

ئــەوەی ئێمە بیــرەوەری خۆمــان زیندوو 
بکەینەو؟

مەزلــووم عەبدی: یانی یەپەگــە و یەپەژە 
درێــژە دەدەن بــە دەوری خۆیــان. یانی لە 

ســەرەتاوە چۆن بوون ئێستایش هەر ئاوایە. 

ئــەوان دەورێکــی چــاالک لــە نــاو »هێزی 

دیموکراتیکــی ســووریا« دا دەگێڕن. دەوری 

پێشەنگایەتی. هۆی بەهێزی بوونی قەسەدە، 

یەپەگــە و یەپەژە ن. ئەوە هەر بەردەوامە، 

بەاڵم ئێمــە دەتوانین ئاوا بڵێین یانی یەپەگە 

و یەپەژە لە هەرێمی خۆرئاوادا ســاز بوون، 

ئەوە ڕاستییەکە. 

*دیار جوان: ناسنامەی کورد بوونی وان؟
مەزلــووم عەبــدی: دە هەرێمی کوردان دا 
ســاز بوون، لە هەرێمی خۆرئاوا دا دروست 

بــوون. لە گەنجــی کورد پێک هاتــن، یانی 

جەوانانــی کورد ئــەو هێزەیــان دامەزراند. 

شــارە کوردەکانیــان لە دەســت ڕێژیم ڕزگار 

کــرد و دوایی لەگەڵ چەتەی جەیشــولحوڕ، 

چەتەکانی سەر بە تورک. 

* دیار جوان: چەتەی سەری کانیێ؟
لــە هەمبــەر  مەزلــووم عەبــدی: دوایــە 
داعش شــاری کوردانیان قارەمانانە پاراست. 

سەردەمێک کە کەس نەیدەوێرا شەڕی داعش 

بــکا، دەوڵەت نەیدەوێرا شــەڕی داعش بکا، 

یەپەگــە و یەپــەژە شــەڕی داعشــیان کرد. 

شارەکانی خۆیان پاراست و لووتکەی ئەوەش 

بەرخودان و شەڕی کۆبانێ بوو، بەو شێوەیە 

داعشــیان تێکەوە برد، هــەر بۆیە یەپەگە و 

یەپــەژە بوون بە نموونــە بۆ هەموو جیهان. 

چونکە ئەوان لە ڕیزی پێشەوەی شەڕی دژی 

تیرۆر بوون، بەاڵم، لە دوای شــەڕی کۆبانێ 

ئێمــە ڕاســتییەکمان دی. ئێمــە دیتمــان کە 

شــارەکانی کوردان، خۆرئــاوا، هەرێمێک کە 

ئێمە پێی دەڵێن خۆرئاوا کە زۆربەیان کوردن 

و بریتییە لە شــاری کوردەکان، کوردســتانە، 

کوردستانی سووریا بە مانایەکی تر کوردستانی 

ئەزموونی یەپەگە و یەپەژە 
بەهێزە یارمەتیی ئەوان 

دەدەن و ئەوەیش حەقی 
خەڵکی هەڕێمەکەیە کە 

ئەو ئۆپێڕاسیۆنە بکەن و 
ئەو کارە پێک بهێنن. ئەو 

مەسەلەیە پێوەندیی نییە بە 
عەفرینەوە

“
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خۆرئاوا. ئێمە دیتمــان ئەو هەرێمانە ئەگەر 

ئێمــە جیرانی خۆمــان ڕزگار نەکەین، لە ژێر 

دەستی داعش خەالس نەکەین بە ڕاستی ئێمە 

ناتوانین ئاســوودەییمان هەبێ. ئێمە دەمێک 

شــارەکانی خۆمــان ڕزگار کرد. ئێمە لە جێی 

خۆمان دا ڕاوەستاین. ئێمە کە »سەرێ کانی« 

مــان ڕزگار کــرد، »قامشــلی«، »دێرک«مان 

ڕزگار کرد لە جێی خۆمان ڕاوســتاین و ئێمە 

بانگــەوازی ئاگربەســتمان دا ڕوەوە هەمــوو 

کــەس. ئێمــە گوتمان ئیتر بەســە، ئیتر ئێمە 

نامانەوێ شــەڕی کەس بکەیــن، بەاڵم هاتن 

شــەڕیان لەگەڵ ئێمە کرد. ئێمە دەزانین کە 

کێ ئەوانی لەو شەڕانە وەردا. ئەوانەی دنەی 

ئەو شەڕە دەدەن کێن. لە سەرەتاوە دەوڵەتە 

دراوسێیەکانن.

*دیار جوان: باسی دەوڵەت تورک دەکەی؟
مەزلــووم عەبدی: بەڵــێ دەوڵەتی تورک، 
ئەوانــە بــە دژی ئێمە جەبهەیــان کردەوە و 

شــەرتێکی ئەوان لە ســەر چەتــەکان ئەوەیە 

کە دەبێ ئێوە شەڕی یەپەکە و یەپەژە بکەن 

بــۆ ئــەوەی ئێمەیش بەردەوام بین لە ســەر 

پشتگیریی ئێوە.

*دیــار جــوان: ئایــا ڕژێمی ســووریا بێ 
گوناهە لەو مەسەلەیە دا؟

ڕژێمــی  دەســتی  عەبــدی:  مەزلــووم 
سووریایشــی تێدایــە.، ســووریایش نایــەوێ 

لــەو هەرێمەی ئێمــە دا ئیســتیقرار هەبێ، 

ویســتی ئاڵۆزی دروست بێ. ئێمە گەیشتینە 

ڕاســتییەک بۆ ئــەوەی کە ئێمــە، بۆ ئەوەی 

هەریمی ئێمە لە ئارامیدا بژی پێویستە هێزی 

چەتــە، تیرۆریســتان، نەبنە جیرانــی ئێمە. 

ئێمە لە کۆڵ خۆیان بکەینەوە و لە خۆمانیان 

دوور بخەینەوە. بۆ ئەو مەبەســتە پێویســت 

بوو ئەو هەرێمانەیش ڕزگار بکەین. نوختەی 

دوەم ڕاســتی ئەوە کە ئەوە ئەرکێک بوو لە 

ســەر ئەســتۆی ئێمە چونکە لە نــاو یەپەگە 

و یەپەژەیــش دا جەوانــی عەرەب هەبوون، 

ئەوانیش شــەڕیان دەکرد، زۆر لەوان خەڵکی 

ئەو هەرێمانە بوون، خەڵکی ڕەقا، دێرەزور، 

منبەج بوون. لە الی ئێمە بوون، لەگەڵ ئێمە 

لە شــەڕی کۆبانــێ دا بەشــدارییان کرد، لە 

شــەڕی »ســەرێ کانیێ« دا بەشدارییان کرد. 

لە زۆر شــەڕان دا بەشدارییان کرد جەوانانی 

عەرەب. ئەوانیش ویســتیان ئێمە ئالیکارییان 

بکەیــن بــۆ ئــەوەی هەرێمی خۆیــان ڕزگار 

بکــەن، بۆ وێنە بڵێم مەجلیســی عەســکەری 

منبــەج هەبــوو، هەمــوو جەوانــی منبەجی 

بــوون. شــەهید »ئەبــوو لەیــال« و ئەمجەد 

و ئــەوان لە کۆبانــێ بوون، بە شــێوەیەکی 

چاالکانە لە خۆڕاگری کۆبانێ دا بەشــدارییان 

کرد، دوای ئەوەی ئێمە کۆبانێمان ڕزگار کرد 

گوتیــان ئێمــە دەبێ بچیــن منبەجیش ڕزگار 

بکەین، ئالیکاری ئێمە بکەن.

 *دیــار جــوان: یانــی بانگــەوازی لە الی 
ئەوانەوە دەستی پێ کرد؟

مەزلــووم عەبدی: بەڵێ لــە الی ئەوانەوە 
دەســتی پێ کرد، ئێمەیــش قەبووڵمان کرد، 

یانی ئەوە مەسەلەیەکی نەتەوەیی سووریایە، 

مەســەلەیەکی  ئینســانییە،  مەســەلەیەکی 

هاوڕێیەتیشــە. چونکە ئــەوان هەواڵی ئێمە 

بــوون و هەرێمەکانیــان بندەســت بوون، و 

هەر وەها لە پێناو ئارامی هەرێمی ئێمەیش، 

هەرێمــی خۆرئاوایش شــتێکی وا پێویســت 

بــوو. لەبــەر ئــەوە ئێمــە ئەوەمان خســتە 

خشتەی بەرنامەی خۆمان کە ئەو ناوچانە لە 

چەتــان پاک بکەینەوە، بــەاڵم ئەو هەرێمانە 

عەرەبــن،  جەوانــی  عەرەبــن.  زۆربەیــان 

گەلێــک هێــزی دیکــەش دەیانەویســت لەو 

پێــواژۆی ڕزگارکردنەدا بەشــدار بن، گەلێک 

فەســیلە ]تاقمی چەکدار[ هەبوون کە پێشتر 

دامەزرابوون و هەواڵی ئێمە نەبوون. لە پێش 

ئێمە دا دامەزرا بوون، پێشتر لە ناو جەیشی 

حوڕ دا بــوون، ئەوانیش هاتبوون دەیانگوت 

دەمانــەوێ لەگەڵ ئێوە ڕێک کەوین. یەپەگە 

و یەپەژە نەبوون، جوێ بوون. 

*دیار جوان: وەک سوار ڕەقا؟
مەزلووم عەبدی: بەڵێ، ســوار ڕەقاشیان دە 
ناو دابوو. مەجلیســی عەســکەری مەنبیجێ 

هەبوو، جەوانانی دێرەزور هەبوون.

وایــە  پێــم  جــوان:  دیــار   *
جەبهەتولئەکرادیشیان دە ناو دا بو؟.

مەزلووم عەبــدی: جەبهەتولئەکراد هەبوو، 
کەتایب شەمسوشــیمال هەبــوو. نزیکەی 18 

فەســیلەی تر هەبــوون. لە جزیــرێ گەلێک 

هەواڵــە  هەبــوون.  عەرەبــان  فەســیلەی 

شەمەرییەکانمان هەبوون.

*دیار جوان: سەنادید؟
مەزلووم عەبدی: هیی ســەنادید هەبوون، 
گەلێــک بــوون. هێزێکی زۆر بــوون. ئەوە 

ڕێکخســتنیان بــە ناوی یەپەگــە و یەپەژە نە 

گونجاو بوو.

*دیار جوان: شــتی ســەرنجڕاکێش بەڕێز 
مەزلووم عەبدی، ئەگەر ئێمە نەگەڕێینەوە 
دواوە. حەساســییەتی هەرە زۆر لە نێوان 
پێکهاتەی عەرەب و کورد لەو هەرێمە دا، 
ئیمە دەزانیــن ئەوەی کــە فتیلەی ئاور، 
هیی بوویەران، هێرشــی ســاڵی 2004ی 
لە هەرێم دا هەلئایســاند ڕەگەزپەرستی 
و  مەیادیــن  و  دێــرەزورێ  دەوروبــەری 
ئەبووکەمــاڵ بــوون. ئــەو ناکۆکی چۆن 
بــوو، ئێمــە نــاوی ڕاســتییەکەی بڵێین 
ئەو دوژمنایەتییە چــۆن بوو کە ئێوە لە 
بیرتــان کــرد و لە نێواندا نەتانهێشــت. 
ئــەوە بڕێک ســەیرە. بــۆ وێنە کــورد و 
عەلەوی دەتوانن لەگەڵ یەکتری بسازێن. 
کورد و عەرەبــی تارتووس، هیی الزقییە، 
هەندێک هیی حەڵەبێ یا هیی حومســێ 
بەڵێ ئەوانە دەتوانن، بەاڵم بۆ خەڵک زۆر 
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زەحمەت بوو کە کــوردی دێرەزور. ئەبوو 
کەمــاڵ و مەیادیــن لەگەڵ ئــەوان پێک 
بێن. ئێوە چتان کرد بۆ نەهێشــتنی ئەو 

گێرە و کێشانە؟
دەمەویســت  منیــش  مەزلــووم عەبــدی: 
ئــەوە بڵێم. یانی با بڵێین شــتی هەرە پیرۆز 

و هیــی هــەرە گــەورە کە قەســەدە، هێزە 

دیموکراتیکەکانی ســووریا تێیدا ســەرکەوت 

ئەوە بوو. برایەتی گەالنی دامەزراند، برایەتی 

گەالنی لە سەرەتاوە بە ڕێگای برایەتی چەکان 

دەســت پێ کــرد. برایەتی خوێنی دروســت 

کرد. بەڕاســتیش بەر لەوەی ئێمە قەســەدە 

دامەزرێنین لە ناو ڕیزی یەپەگە دا، تەنانەت 

لــە ناو ڕیــزی پەپەژە یانــی هەوااڵنی ژنیش 

دا عــەرەب هەبــوون. یانــی خوێنی کوردان 

و عەرەبــان بــوو بەیەک. لە پێناو پاراســتنی 

هەرێمــی کوردان دا گەلێک هەواڵی عەرەبی 

ئێمە شەهید بوون. ئەو هەرێمانەی عەرەبان 

کــە یەپەگــە ڕزگاری کــردن یانــی ئەوانەی 

یەپەگــە بــە خوێــن ڕزگار کرد، بــەاڵم ئەو 

هەرێمانەیــان ڕادەســتی ئــەو هاوڕێیانە کرد 

و ڕێگایــان دا ئــەوان ئــەو هەرێمانە بەڕێوە 

بەرن. یانی لە پڕاتیکی یەپەگە و یەپەژە دا، 

خەڵکــی مەنتەقە دیتیان کە یەپەگە و یەپەژە 

کە وەک هیی کوردان دەناسرێن دیتیان کە ئەو 

ڕێکخستنانە ئازادیی وانیان دەوێ، دیمۆکراسییان 

دەوێ، باشی ئەوانیان دەوێ، دەیانەوێ ئەوان لە 

چنگ تیرۆریستان ڕزگار بکەن و ئەوان بەڕێوە 

ببەن و ئەوانەیان بە چاوی خۆیان دی. هەستیان 

پێ کرد شــتێکی کە ئێمە دەیڵێین ڕاستە. ئێمە 

خاوەنی قسەی خۆمانین.

*دیــار جــوان: ئێــوە باســی برایەتیــی 
خوێنیتان کرد، یانی ئێوە باسی شەهیدان 
دەکەن. سەرۆکی دەوڵەتە یەکگرتوەکانی 
ئەمریکا دۆناڵد تڕامپ سێ ڕۆژ لەمەوبەر 
لــە کۆنفڕانســێکی چاپەمەنی دا باســی 
کوردەکانی سووریا، کوردەکانی خۆرئاوای 

کرد، گوتی ئــەوان گەلێکی قارەمانن، لە 
پێناو ئێمەدا بە دەیان هەزار قوربانییان 
داوە. ژیانــی خۆیان لە دەســت داوە. بە 
پێــی ئەو زانیارییانەی کە لە بەر دەســت 
گشــتیی  فەرمانــدەی  وەک  دان  ئێــوە 
قەســەدە ئەگــەر ئێمە شــەڕی »ســەری 
کانیێ« بە شــەڕی بە کردەوە دابنێین لە 
2013وە هەتا ئەمڕۆ هەژماری قوربانییان 
چەنــد بوە لە ژێــرە فەرماندەیی ئێوە دا 
بۆ پاراستنی ئەم خاکە چەند کەس ژیانی 

خۆیان لە دەست داوە؟
مەزلــووم عەبــدی: بەر لە هەموو شــتێک 
دەمــەوێ ئەوە بڵێم ئەو هەوااڵنەی ئێمە کە 

شــەهید بــوون هەر کامێکیــان وەک کێوێک 

بوون و لە پێناو گەلی ئێمە دا شەهید بوون و 

بۆ پاراستنی شارەکانی ئێمە شەهید بوون، بۆ 

ڕزگارکردنی ئەو خاکە شەهید بوون. هەڵبەت 

کاتێک شــانیان وەبــەر جێبەجێکردنی ئەرکی 

خۆیــان دا، لە ســەر نرخی ئینسانییەتیشــیان 

کردەوە، لە پێناو ئینسانیەت دا شەڕیان کرد، 

بــۆ بەرژەوەندیی هیچ کەس ئەوەیان نەکرد، 

لە پێناو بەرژەوەندیی ئینســانیەت شــەڕێکی 

گــەورە کرا و ئێمە بەوە ســەربەرزین. ئێمە 

بەوە سەربەرزین کە ئینسانییەتمان لەو بەاڵی 

تیرۆرە ڕزگار کرد. بە ڕاستی شەڕێکی گەورە 

کرا بە تایبەتی لە دژی داعش. پێش لەوانیش 

شــەڕ بە دژی چەتەکانی سەر بە تورک کرا، 

شەڕی زۆر گەورە بوون، بەدەڵی ئەو شەڕانە 

زۆر قورس بوو. شــەهیدی یەکەمی گەورەی 

ئێمــە فەرمانــدە و ڕێکخــەری یەکینەکانــی 

پاراســتنی گەل هەڤاڵ »خەبات دێرک« بوو، 

ئــەو شــەهیدی گــەورەی ئێمە بــوو لەوێوە 

دەســتی پێ کــرد، هەتــا ڕۆژی ئەمڕۆ ئێمە 

زۆر شــەهیدمان داوە، لــە ڕیزەکانی یەپەگە 

و یەپەژە دا زۆر کەس شەهید بوون، لە ناو 

ڕیزەکانی قەسەدە دا.

سەرچاوە:وێبنووسى 
ڕوانگە40ى ئۆکتۆبەر2018

پرۆفایل
مەزڵوم عەبدی

- فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای 
دیموکراتیک)هەسەدە(یە.



بۆچی تورکیا چاوی لە ناوچەکانی 
ژێر دەسەاڵتی کوردە لە خۆرهەاڵتی 

سووریا؟
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ژمارەیــەک لــە چاودێرانــی سیاســی بڕوایــان وایــە هێرشــی تورکیــا بــۆ ســەر 
بــارەگای کوردەکانــی ســووریا لــە کۆبانــێ بــۆ بەالڕێدابردنــی ڕای گشــتییە، لەبــەر 
ــووریا  ــوردی س ــە ک ــۆی دژ ب ــەربازیی خ ــیۆنی س ــازە ئوپەراس ــا بەنی ــەوەی تورکی ئ
ــەی دانیشــتوانی  ــدات، چونکــە زۆرین ــێ ب ــژە پ ــەز و گــرێ ســپی درێ ــەل ئەبی ــە ت ل
ــە  ــەرە بکات ــەو دەڤ ــی ئ ــت عەرەبەکان ــا دەیەوێ ــن و تورکی ــە عەرەب ــەو ناوچەی ئ

ــۆی. ــی خ هاوپەیمان

تورکیا ڕۆژی یەکشەممە 28ی ئۆکتۆبەر 2018 

بــارەگای هێزی کوردی ســووریای لە کۆبانێ 

توپباران کرد، بەوەیش هەڕەشــەکەی خۆیی 

گەیاندە ئەنجام کە گوتبووی ئوپەراسیۆنی دژ 

بە هێزی کوردی سووریا ئەنجام دەدات.

میدیاکانی تورکیا ڕایان گەیاند: سوپای تورکیا 

بارەگای کوردەکانی سووریای کردوەتە ئامانج 

و هەستاوە بە تۆپبارانکردنی بارەگای یەپەگە 

لە چەند گوندی دەڤەری شــاری کوردنشینی 

کۆبانێ. ئەو تۆپبارانەیش دوو ڕۆژ پاش ئەوە 

دێت کە ئەردۆغان هەڕەشــەی هێرشــکردنە 

ســەر یەپەگەی کردبوو لە بەری خۆرهەاڵتی 

ڕووباری فورات.

میدیاکانــی نزیــک لــە کــوردی ســووریا و 

ڕوانگــەی مافی مرۆڤــی ســووریا گوتوویانە 

چەندین ناوچەی تــر تۆپباران کراون، هێزی 

کــوردی ســووریایش ڕای گەیاندوە، بە هۆی 

تۆپبارانەکــەوە هێزێکــی کوردی ســووریا و 

ئەندامێکــی خۆبەخشــی بەرگریــکاری ئــەو 

هێزانە گیانیان لە دەست داوە.

تورکیــا هیــوای بــە ڕێکەوتنەکــەی مانگــی 

حوزەیــران نەماوە کە لەگەڵ ئەمریکا واژۆی 

کردبوو و بە پێی ئەو ڕێککەوتنە دەبوو هێزی 

کورد لــە بەری خۆرئاوای ڕووباری فورات و 

بەتایبەت لە شــاری مەنبــەج نەمێنن. تورکیا 

بــەردەوام ســکااڵی خۆی دەربڕیوە لە ســەر 

ئــەوەی کە ئەو ڕێککەوتنە بە خاوی دەچێتە 

پێــش و ژمارەیــەک لــە چاودێرانی سیاســی 

بڕوایان وایە هۆکاری هێرشــە سەربازییەکەی 

ڕۆژی ڕابــردووی ســوپای تورکیــا بۆ ســەر 

بــارەگای کوردەکانــی ســووریا بێهیوابوونــی 

تورکیــا لەو ڕێکەوتنەی مانگی حوزەیرانە کە 

لەگەڵ ئەمریکا واژۆی کربدوو.

بەوەیشــەوە ژمارەیەکــی تر لــە چاودێرانی 

سیاسی هۆشــدارییان لەو بارەیەوە دابوو کە 

ئەگەر بێتو هێرشی سەربازیی تورکیا بۆ بەری 

خۆرهەاڵتــی فورات بــەردەوام بێت ئەگەری 

ڕوودانی شــەڕی نێوان ئەمریکا و تورکیا وێنا 

دەکرێــت لەبەر ئەوەی هێــزی ئەمریکی لەو 

ناوچەیــە جێگیــر کــراوە. ئەمریــکا نزیکەی 

2200 هێــزی تایبەتی ســەربازیی لە ناوچەی 

ژێرکونتڕۆڵی کوردی سووریا جێگیر کردوە و 

ژمارەیــەک لە میدیاکانیش گوتوویانە ئەمریکا 

بەئەســپایی هێزەکانی زیاد کردوە. جگە لەو 

هێزە ئەمریکییانە ژمارەیەک هێزی فەڕەنسی 

و بەریتانیایی لە ناوچەکە جێگیر کراون.

دکتــۆر مەگدالنا کیچنەر لە پەیمانگای کنیاس 

ڕیسک ئینتلیجنت لە مانهایمی ئەڵمانیا بڕوای 

وایە تورکیا جووڵە سەربازییەکان دەقۆزێتەوە 

بۆ کەم ردنەوەی دەســەاڵتی حیزبی کوردیی 

یەکێتیــی دیموکراتیــک )پەیــەدە(، ئیدارەی 

خۆســەریی کوردی باکووری سووریا و هێزە 

کوردییەکان.

ناوبراو بــە ڕۆژنامەی عەرەب نیوزی گوتوە، 

ئەنجامدانــی ئوپەراســیۆنێکی تــری وەکــوو 

قەڵغانی فورات یــان چڵە زەیتوون لە خاکی 

ســووریا تێچوو و باجی سیاســی و سەربازیی 

قورســی دەبێت. ئەوەیش نیگەرانیی واڵتانی 

ئەورووپــای لــێ دەکەوێتەوە لەبــەر ئەوەی 

تــا ئــەم کاتەیش مەســەلەی ئــەو هاواڵتییە 

ئەورووپییانــە یەکال نەبوەتــەوە کە لە الیەن 

حیزبــی کوردیــی یەپەگەوە لە شــەڕی دژبە 

داعشدا دیل کراون.

هێزی کــوردی ســووریا گوتوویەتی نزیکەی 

1000 هاواڵتیی واڵتانی ئەورووپی کە ئەندامی 

داعــش بوون  بە دیل گیــراون و داوای لەو 

واڵتانە کردووە هاوواڵتییەکانیان وەربگرنەوە، 

ئەگینــا بڕیــاری جیدییان لە بــارەوە دەدەن. 

هەڵبەت یەپەگە نەیگوتوە ئەو بڕیارە جیدییە 

کە ڕەنگە بە زیانی ئەورووپا بێت چییە.

بەگشتی ئەو چاودێرە سیاسییە دەیشڵێت ئێستا 

لە تورکیــا هەڵبژاردنێکی تر بە دەســتەوەیە 

و ئەردۆغان بــەردەوام نەتەوەخوازی دەکاتە 

داردەست بۆ کۆکردنەوەی دەنگەکان و هەر 

ئەوەیش ڕەنگە وا بکات کە تۆزێک مەســەلە 

بگۆڕرێت.
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خاتــوو کیچنــەر ئەوەیــش زیــاد دەکات کە 

ئەگــەر پێوەندیی ئاڵۆزی نێــوان دوو حیزبی 

دەسەاڵتداری دادوگەشە و حیزبی نەتەوەخواز 

و تونــدڕەوی بزافــی نەتەوەپەرســت پــەرە 

بســەنێت و دەوڵــەت بڕیــار بــدات کــە بۆ 

ڕەوتــی   2019 ئــاداری  هەڵبژاردنەکــەی 

مومکینــە  بکاتــەوە،  زەق  نەتەوەخــوازی 

ئەنقەرە جووڵەی ســەربازی لە ســنوورەکانی 

خۆیدا بەتایبەت بۆ هێرشکردنە سەر کوردانی 

سووریا زیاد بکات.

مەبەســتی ئەو چاودێرە سیاســییە حیزبەکەی 

دەوڵەت باخچەلییە کە لە لێدوانێکدا گوتبووی 

لە هەڵبژاردنەکــەی 2015دا هاوپەیمانێتیمان 

لەگەڵ ئەردۆغان پێک هێنا بەاڵم ئەگەر هەیە 

لە هەڵبژاردنی داهاتوودا ئەو هاوپەیمانێتییە 

پێــک نەهێنیت. خاوەن بیــران بڕوایان وایە 

ئەردۆغــان لــە هەڵبژاردنی پێشــوودا وتاری 

نەتەوەخــوازی و دژایەتیکردنــی کورد زەق 

کردەوە و هەر ئەوەیش یارمەتیدەری بوو بۆ 

سەرکەوتن لە هەڵبژاردنەکەدا و پێ دەچێت 

لــە وتــاری بانگەشــەی هەڵبژاردنــی ســاڵی 

2019شدا دیسانەوە ئەو بابەتە زەق بکاتەوە.

ئۆیتۆن ئورهان لە پەیمانگای ئۆرســام تورکیا 

گوتوویەتــی لێدوانە توندەکەی ئەردۆغان دژ 

بە کــورد ســەلماندوویەتی کــە ئەنقەرە بێ 

هیوا بــوە لەو ڕێکەوتنەی لەگەڵ ئەمریکا لە 

سەر مەنبەج واژۆیان کرد و وا دەردەکەوێت 

جێبەجێکردنــی  بــە  هیــوای  ئەردۆغــان 

نەخشــەڕێگای مەنبەج نەمــاوە، بۆیە وا بیر 

دەکاتــەوە کە باشــتر وایە دەســت بکات بە 

ئوپەراسیۆنی سەربازیی دژ بە کوردی سووریا 

لە بــەر ئەوەی کوردەکان دەســەاڵتیان زیاتر 

لەوە نەبێت.

ژمارەیەک لە چاودێرانی سیاسی بڕوایان وایە 

هێرشــی تورکیا بۆ ســەر بارەگای کوردەکانی 

سووریا لە کۆبانێ بۆ بەالڕێدابردنی ڕای گشتییە 

لەبــەر ئــەوەی تورکیا بەنیازە ئوپەراســیۆنی 

ســەربازیی خۆی دژ بە کوردی ســووریا تەل 

ئەبیەز و گرێ سپی درێژە پێ بدات، چوونکە 

زۆرینەی دانیشــتوانی ئــەو ناوچەیە عەرەبن 

و تورکیــا دەیەوێت عەرەبەکانی ئەو دەڤەرە 

بکاتە هاوپەیمانی خۆی.

ئورهان باســی ئەو هۆکارانــە دەکات کە بە 

بۆنەیانــەوە تورکیــا تەرکیزی کردوەتە ســەر 

ناوچــەی تەل ئەبیەز و دەڵێت ئەمریکییەکان 

لەو ناوچەیە بنکەی ســەربازییان نییە و هەر 

بەو بۆنەیەیشــەوە مەترسیی ئەوەیان نییە کە 

لەگەڵ هێزی ئەمریکی بە شەڕ بێن.

لــە الیەکی ترەوە ئەگەر تورکیا ئەو ناوچەیە 

داگیــر بکات ئەوا کوردی ســووریا کۆنتڕۆڵی 

بە ســەر ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی خۆی کەم 

دەبێتــەوە و یەکپارچەییــی خۆی لە دەســت 

دەدات. ئامانجــی تورکیــاش ئەوەیە کە ڕێگر 

بێت لە یەکپارچە بوونی خاکی ژێردەسەاڵتی 

کوردی ســوورا و ڕێگەیش نــەدات دەوڵەتی 

ســەربەخۆی کوردی یان نیوە ســەربەخۆیش 

دابمەزرێت و بە هەموو چەشــنێک دژی ئەو 

پڕۆســەیە وەســتاوە. تورکیا هێــزی کوردی 

سووریا بە تیرۆریست دەزانێت و دەڵێت ئەو 

هێزانە بەشێکن لە پەکەکە.

کاروانێکی دیکەی سووپای تورکیا بۆ ناو خاکی سوریا



ئایا کوردانی سووریا، بۆ بارودۆخی 
پێش قەیرانی  سووریا دەگەڕێنەوە؟

پاول ئایدن
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پێدەچێــت کوردانــی ســووریا بــۆ پاراســتنی دەســتکەوتەکانیان ســازش لەگــەڵ 
حکوومەتــی ســووریا بکــەن و لــە بەرانبەردا حکوومەتی ســووریا نەتوانێت هاوشــێوەی 

ــز بخــات.  ــە ســووریا پەراوێ ــی نیشــتەجێ ل ــی واڵتەکــەی، کوردەکان پێــش قەیران
ــە  ــردوە ک ــان ک ــەری ڕەفتاری ــەی خۆس ــە ناوچ ــێوەیەک ل ــە ش ــووریا ب ــی س کوردەکان
ــۆ بارودۆخــی  ــەوە ب ــە ناکرێــت بگەڕێن ــە ســەردا تێدەپەڕێــت و گریمان شــەش ســاڵی ب

ــی ســووریا.  پێــش قەیران

هەنووکــە کوردەکانــی ســووریا لــە ســەر 

حکوومەتــی  لەگــەڵ  خۆیــان  داهاتــووی 

ناوەنــدی ئــەم واڵتە لــە گفتوگــۆ و دیالۆگ 

دان و خوازیارن دەســەاڵتی ناوەند بسڕنەوە 

و ســووریا بــە دیموکراتیــزه بکــەن کە ئەم 

کاره، بەردەوامــی خۆســەری ناوچەکانی ژێر 

دەسەاڵتیان گرەنتی دەکات. 

ڕاســتە گەییشــتنی کوردەکان بــە ئامانجێکی 

وەهــا وەک خــەون و نەشــیاو دەنوێنێــت، 

بەاڵم لە ال یەک، پێدەچێت کە بەشــار ئەسەد 

بتوانێت کوردەکان بگێڕێتەوە بۆ هەلومەرجی 

پێش قەیرانی  ساڵی 2011. 

کوردەکانی سووریا بەشداریی ئەو ڕاپەڕینەیان 

نەکــرد کە دژی حکوومەتی بەشــار ئەســەد 

ئەنجام درا، لەوانەیە هەر بەم هۆیەوە ڕوون 

نەبێت کە ســەرۆک کۆماری سووریا بیەوێت 

هاوشێوەی لێکەوتەیەک سەرکوت و گوشار بە 

کار بهێنێت دژی کوردەکان کە لەگەڵ هەموو 

گروپەکانــی ئۆپۆزســیۆن لــە واڵتەکەی دا بە 

کاری دەهێنێت. کوردەکان گردبوونەوەیەکی 

مــاوە کەمیــان دژی حکوومەتی ســووریا لە 

ســاڵی 2004 و لــە کاتی ســازدانی ڕکابەری 

دووگۆڵی لە شاری قامیشلو ڕێک خست. ئەم 

گردبوونەوەیە ســەری کێشایە توندوتیژییەوە 

و بەدەســتێوەردانی هێزەکانــی حکوومــەت 

کۆتایی پێ هات. 

لەمێژە کوردەکانی ســووریا پەراوێز خراون، 

لــە خزمەتگوزاریی حکوومەت دوور بوون و 

هەندێکیان نەیان توانیوە مافی هاواڵتیبوونی 

واڵت بە دەســت بهێنن. تەنانــەت باوەڕ وا 

بــوو کە حکوومەتە یــەک لە دوای یەکەکانی 

سووریا، بوونی کوردەکان نادیدە دەگرن. 

دوای ســەقامگیریی شەش ســاڵەی خۆسەری 

ناڕەســمی کــە بوە هــۆی ئــەوەی زۆربەی 

کــوردە گەنجەکان لە ژن و پیاو خۆیان کردە 

قوربانــی تا لە بەرانبــەر پەالمارەکانی داعش 

زێــدی خۆیــان بپارێزن، تەواو ئاشــکرایە کە 

ئەمــان خۆیــان ئامادە کردوە تــا جارێکی تر 

ناوچەکەیان نەگەڕێتەوە بۆ ڕابردوو. 

کتێبەکــەی مایکل گانتر دەربارەی کوردەکانی 

ســووریا کە لە ســاڵی 2014 و بە ناونیشانی 

»چــاوەڕوان نەکــراو« بــاو بــوەوە، ئاماژە 

بــەم حەقیقەتــە دەکات کە کــوردەکان پێش 

قەیرانی ســووریا تا ڕادەیەک بە شــێوەیەکی 

 تەواوەتی لە هەموو شــتێک دوور بوون. لە 

زۆر الیەنەوە، ئەزموونی مێژوویی برا کوردە 

عێراقییەکانیان زانیاریی پێشوەختە )بەربوارە( 

لە سەر ئەم بابەتە. 

لەگەڵ ئەوەیشــدا کە کوردەکانــی عێراق لە 

1960 بۆ ماوەی 9 ساڵ خەباتیان کرد لە دژی 

ڕژێمــی عێراق بۆ بەدەســتهێنانی ئۆتۆنۆمی، 

بەاڵم لە خۆرئاوا باش نەناسرابوون. تەنانەت 

کاتێــک حکوومەتــی نیکســۆنی ئەمریــکا لە 

بەرنامەیەکی زۆر نهێنی لەگەڵ شــای ئێران و 

ئیســرائیل بۆ پاڵپشتیی کوردەکان لە بەرانبەر 

بەغداد لە ناوەڕاســتی 1970 بەشداریی کرد، 

تێگەییشــتنێکی دروســتی لــە کــوردەکان و 

ئەوەی کە ئەمان هەن نەبوو. 

هنــری کەیســنجەر، وەزیــری دەرەوەی ئەو 

کاتــەی ئەمریــکا کــە پاشــان دانــی پێــدا نا  

»ئێمە شــتێکی زۆرمان دەربــارەی کوردەکان 

نەدەزانی، پێمــان وابوو کوردەکان تەنیا ئەو 

هۆزانان کە لە شاخەکان دا دەژین. »

کاتێــک بەغــداد لــە 1980 180000 هــەزار 

کــوردی لــە کەمپینی ئەنفــال کۆمەڵکوژی و 

زیندەبەچــاڵ کرد و لە ڕۆژێکدا 5000 هەزار 

کوردی لە شاری هەڵەبجە بە گازی ژەهراوی 

کوشت، کوردەکان کێشەیەکی زۆریان هەبوو 

لە سەرنجڕاکێشانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و 

دەســتەبەرکردنی پاڵپشتییان، بەاڵم ئەمڕۆ به 

 هۆی ئازایەتییان و ئەو ئازارەی چەشتوویانە، 

ناسراون. 

عێراق دوای شکستخواردنی لە شەڕی کەنداو 

لە ساڵی 1991، هەوڵی دا شۆڕشی کوردەکان 

و شیعە عەرەبەکان ســەرکووت بکات. وێنە 

باوکراوەکان لە تۆڕی سی ئێن ئێنی ئەمریکا 

لــە هەاڵتنــی ئاوارەکانی کورد لــە بەرانبەر 
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پەالمار و دەستڕێژی هەلیکۆپتەرەکانی سەدام 

وای کرد ڕای گشــتیی ئەمریکا و حکوومەتی 

ئەو واڵتە بۆ پاراســتنی کوردەکان و بەرگرتن 

لــە کۆمەڵکوژیــی زیاتــر ئەمــان بخاتــە ژێر 

گوشــارەوە. ناوچــەی دژە فڕیــن لــە ناوچە 

کوردنشینەکانی عێراق دروستکراو بە دواییدا 

خۆبەڕێوەبەری کوردەکان جێگیر کرا. 

ئەو کاتە ســەدام حســێن بە جەالل تاڵەبانی، 

ســەرۆک کۆمــاری کۆچکــردووی عێــراق و 

نیشــتیمانیی  یەکێتیــی  گشــتیی  ســکرتێری 

کوردســتانی گوت کە »ئێوە تێکۆشەری باشن 

و پیــاوی ئازان. ئێمە پێمــان وابوو دەتوانین 

شکســتتان پــێ بهێنیــن و ئێــوە هەرگیــز 

ناگەڕێنەوە، بەاڵم ئێستا ئێوە دووبارە لێرەن. 

من ئێســتا بەڕەسمی مافەکانی ئێوە دەناسم. 

«

دوای ئەوەی کە لە ساڵی 2003 ڕژێمی سەدام 

ڕووخــا، کوردســتانی عێــراق بــوە کیانێکی 

ڕەســمی و ناوچەیەکــی ســەربەخۆ لــە ناو 

ســنوورەکانی عێراق و عێراقی فیدراڵ، بەاڵم 

لــە ســاڵی 2017 و دوای ئــەوەی کوردەکان 

بــە شــێوەیەکی بەرچــاو دەنگــی بەڵێیان بە 

ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی دا، بەغــداد بــە 

داخســتنی هێڵی ئاســمانی و زەوتکردنەوەی 

زۆربــەی ناوچــە دابــڕاوەکان وەک ناوچەی 

نەوتی کەرکــووک، هەوڵی دا ســەربەخۆیی 

کوردەکان بوەستێنێت. 

لەگەڵ ئەوەیشــدا، ســەربەخۆیی کوردەکانی 

ئێســتا  و  دۆزییــەوە  دەرەتانــی  عێــراق 

پێوەندییەکانــی نێــوان کــوردەکان و بەغداد 

بــۆ دۆخــی ئاســایی گەڕاوەتــەوە. حەیدەر 

ئەلعەبــادی لــە ســەرەتای ئەمســاڵ )2018( 

لــە سەرانســەری هەرێمی کوردســتان چوە 

ڕکابەریــی هەڵبژاردنەوە تا یەکەم ســەرۆک 

وەزیرانــی عێــراق بێــت ، بــەاڵم بەرنامــەی 

کارەکەی کە بە پێی لەناوبردنی سەربەخۆیی 

کوردســتانی عێراق و جارێکی تر گەڕانەوەی 

کــوردەکان بۆ ژێــر هەژموونــی حکوومەتی 

ناوەنــدی بــوو، ڕووبــەڕووی گوێپێنەدانــی 

کوردەکان بوەوە و سەرکەوتوو  نەبوو. 

تەواو ئاشــکرایە کە کوردەکانی عێراق دوای 

تێپەڕینــی 15 ســاڵ لــە ســەربەخۆیی و بــە 

دواییدا 13 ساڵ سەربەخۆیی ناڕەسمی دوای 

ڕاپەڕینــی ســاڵی 1991، نایانەوێت دەســت 

لــەو دەســتکەوتانە هەڵبگرن کــە خەبات و 

تێکۆشانی چەند نەوەیەکه. 

هەڵبەتــە دەبێت بگوترێــت کە ناکرێت هیچ 

کام لەمانە بە بارودۆخی کوردەکانی ســووریا 

بــەراورد بکرێــت کە لــەم واڵتــەدا بە هیچ 

شێوەیەک پەسند نییە. 

تا ئاســتێک پێدەچێت کوردەکانی سووریا بۆ 

ڕزگارکردنی ئەو دەســتکەوتانە سازش لەگەڵ 

حکوومەتــی ســووریا دەکەن کە لــە ماوەی 

شەش ســاڵی ڕابردودا بە دەســتیان هێناوە، 

بەاڵم هەموو ئەوە ڕادەست ناکەن و نەبوونی 

هیچ جۆرە تێکهەڵچوونێک، دووبارە ببڕایببڕ 

ناچنــەوە ژێــر کــۆت و نیریــی حکوومەتی 

ناوەندی. 

 http://Kurdtodey. ir :سەرچاوە

ژنە شەڕڤانێکی یەپەژە



دواخستنی شه ڕی ئیدلیب، 
به اڵم تا که ی؟

)REGIS GENTE( ڕیگس گینتی*
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له گــه ڵ ئــه وه ی شــه ڕی ئیدلیــب لــه  )گه مــه ی گــه وره ی( ڕووســیا–تورکیا تــا کاتێکــی 
تــر لــه  داهاتــوو دوا خــرا ، ســه رۆکانی ڕووســیا و تورکیــا ده ربــاره ی دروســتکردنی 
ناوچه یه کــی داماڵــراو لــه  چــه ک ڕێککه وتــوون و به شــێک لــه م کاره  بــه  هــۆی کێشــه  
دوا  ئیدلیبــی خۆرهه اڵتــی ســووریا،  په الماردانــی شــاری  ســه ربازییه کانه وه یه  کــه  
ــه   ــه وه  ک ــه  چه له حانێکان ــته  ب ــه اڵم په یوه س ــت، ب ــۆ ده گرێ ــه  خ ــین  ل ــه اڵی ئۆپۆزس ق

به شــێکییه تی. ته نیــا  ســووریا  مه ســه له ی 

شاره زایانی ڕووســیا له  سه ره تای ئه یلووله وه  

دوودڵ بــوون لــه  سیاســه تی  واڵتەکەیان  له  

خۆرهه اڵتــی نزیــک بۆ کرده وه ی ســه ربازی 

و وه رگرتنــه وه ی ئیدلیــب، کــه  لــه  هه موو 

شــوێنێک ڕاگه یه نــرا. نیکــۆالی کۆژانۆڤ له  

زانکــۆی ئه ورووپی ســان پترس بــۆرگ ڕای 

گه یاند : »دیداری ســێ الیه نه ی 7ی ئه یلوول 

له  تاران له  نێوان تورکیا و ئێران و ڕووســیا 

ئاکامــی خــوازراوی نه بوو. ئه م شــه ڕه  هەر 

ڕووش بــدات، بەاڵم ســێ یان چــوار مانگ 

دوا خــراوه . لــه  ئه نجامدا ئه م شــه ڕه  ســه ر 

ده کێشــێته  ئاواره بوونــی هاواڵتیانێکی زۆر و 

قه یرانێکــی گــه وره وه  ... ڕووســیا نایه وێت 

تووشــی ئیداره دانــی ئــه م مه ســه له یه  بێت. 

ئه ورووپییه کان له م باره یه وه  فشــارێکی زۆر 

ده کــه ن«. چه ند شــاره زایه ک پێیان وابوو که  

ته نانــه ت وه زاره تــی به رگرییــش مه یلــی له  

ئه نجامدانی ئه م شه ڕه  نییە ، چونکه  مه ترسیی 

ســه رچاوه گرتوو له و واقیعیه ته  مه ترسییه کی 

واقیعییــه ، کــه  ئیدلیب زیاتر لــه  60 هه زار 

چه کــداری هەیــە و  دیپلۆماته کانی ڕووســیا 

زیاتر ناویان ده نێت »نه یارانی چه کدار، نه ک 

تیرۆریست«و دانیشتوانەکەی 3 ملیۆن کەسە.

فالدیمێر فرولۆڤ، شــاره زا له  پێوه ندییه کانی 

باوه ڕه دایــه :  لــه و  ڕووســیا  ده ره وه ی 

)ئیدلیــب بایه خێکــی زۆری هه یــه ، چونکــه  

جیۆپۆله تیکییه کــی گشــتی لــه  پشــت ئــه و 

مه ســه له یه وه  و کاتێک لــه  هاوینی ڕابردوو 

ئه نگێــال مێــرکل هاتــه  مۆســکۆ، قســه که ی 

زۆر ئاشــکرا بــوو: پاڵپشــتی ئه ڵمانیــا بــۆ 

بــه   پێوه نــدی  ســووریا  نۆژه نکردنــه وه ی 

چاره ســه رێکی سیاســییه وه  هه یــه  به مــه ش، 

په الماردانی ئیدلیب بێ تێبینی و هەڵبەستنی 

ڕووبــاری خوێــن وێنــا نه ده کــرا و مێرکل و 

فالدیمێــر پوتین گفتوگۆیــان ده رباره ی هێڵی 

بۆڕیــی گازی نوردی ســتریم2 کــرد. پوتین 

به ڵێنــی دا کــه  له  کاتــی ســه پاندنی قه یران 

بــه  ســه ر ئــه و دامــه زراوه  ئه ورووپییانــه ی 

به شــدارن له  ڕاکێشانی ئه و بۆڕییانه  له  الیه ن 

واشــنتۆنه وه ، له  %100 ســه رچاوه ی دارایی 

پێویســتی بۆ دابین بکات. مێرکل پێشــی له 

 ســه ر ئــه وه  داگرت کــه  گازی ڕووســیا هه ر 

لــه  ڕێــگای ئۆکراینه وه  هه نــارده ی ئه ورووپا 

دونیــاس،  باســی  ســه رئه نجام  و  بکرێــت 

ڕێککه وتنی مینسک، یان سیاسه تی ئۆکراینیان 

کرد(. )نورد ســتریم2( هێڵی ئه و بۆڕییانه یه  

کــه  توانــای گواســتنه وه ی 55 ملیــارد مه تر 

ســێ جای هه یــه  و به ســتراوه ته وه  به  هێڵی 

بۆڕی )نورد ســتریم1(ه وه  که  بۆ کرملین زۆر 

گرینگــه . داهاتی ئه م هێڵه بۆڕییانه  موفته  که  

به کارهێنانی قورساییی جیۆپۆله تیکی به  سه ر 

ئه ڵمانیــا و ئه ورووپــا بۆ ده یه کانــی داهاتوو 

دابین ده کات.

ناچارکردنی خۆرئاوا بۆ گفتوگۆ
هه موو ئه وە  جه ختکردنه وه یه له  شــتێک  که  

پێش ســێ ســاڵ ئێمه  له  ڕووســیا خوازیاری 

نیگه رانــی  هه ندێــک  ته نانــه ت  و  بوویــن 

مۆســۆکۆ  کــه   ده رده بــڕن،  لــه  باره یــه وه  

ده ســتێوه ردانی کردوه  له  مه ســه له ی سووریا 

و به  ئاســتی جییا جیا لــه  واڵتانی تر ی وه ک 

لیبیــا، یه مه نیــش ده ســتێوه ردان ده کات_به  

پلــه ی یه که م تووش بوون له گه ڵ ئه ورووپا و 

له  ســه روویه وه  واڵتــه  یه کگرتووه کانه  تا به م 

شێوه یه  بتوانێت پێگه یه کی زۆر باش بۆ خۆی 

لــه  گۆڕەپانی نێوده وڵه تــی دابین بکات. ئه م 

کاره  بــوه  هۆی ئه وه ی ســه دان ڕه خنه گرانی 

کــه   بکــه ن  بانگه شــه   )خۆرهه اڵتگه رایــان( 

مه ترسیی ئه م جۆره  ده ستێوه ردانانه   له  ئێستادا 

تــا ئاســتیکی زۆر کاریگه ریی هه بوە  به ســه ر 

که مکردنه وه ی ته وژمی تێکهه ڵچوونه کانه وه... 

له وه دایه  که  چاره سه رێکی مه یدانی ده کرێت 

و تا کاتیک که  مۆســکۆ بۆ چاره ســه رکردنی 

مه ســه له ی ئۆپۆزســیۆن نه هاتبــوه  ســووریا، 

ده ســت پێنه گه یشــتوو بــوون. بــه  مانایه ک 

پوتیــن لــه  کارێکــدا ســه ری  ڕه زامه ندیــی 
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له قانــد کــه  ده یویســت. پێگه ی ڕووســیا له  

تێکهه ڵچوونه کانی ســووریا _ ده سه اڵته کانی 

ناوچه یــی و ده ره وه ی ناوچه کــه _ ناچــار 

ده کات گفتوگــۆی له گه ڵــدا بکــه ن. پاریــس 

نمونه ی ئه م کاره یه  که  دیپلۆماتێکی فه ره نسی 

ڕایگه یانــد: »پاریس هه وڵی داوه  بۆ دووباره  

هاتنــه وه  بۆ گۆڕه پانــی ڕۆژهه اڵتی نزیک به  

کارتــی گچکــەوە » و لــه  هاوینی ئه مســاڵدا 

)2018( ســووریای ناچار کرد کۆمەکی مرۆیی 

بنێرێت )که له  الیه ن ڕووســیاوه  ده نێررێت( 

و لــه  جیاتی ســووریا بانگهێشــت بکرێت بۆ 

کۆبوونه وه ی دەربارەی )داهاتووی ســووریا(. 

)بێگومان ئه مه  شتێکی گه وره  نییه  و ئاڵۆزه ، 

بــه اڵم لــه  هیچ باشــتره، چونکــه  هاتنه وه ی 

فه ره نســا بــۆ گۆڕه پانه کــه  و بوونــی قســه  

ده ربــاره ی داهاتووی ناوچه که  بایه خی زۆری 

هه یه  (. 

دووربینی )زڕباوکەکان(
فرولــۆڤ جه خــت ده کاتــه وه : »لــه و دیــو 

ئیدلیب ئه گه ری سازانێکی تیکڕایی ده رباره ی 

بابه ته کانی خراوەڕوو هه یه . به  دیویکی تر دا، 

ئه م وێناکردنه ی ڕووسیا وه ک هێنانه کایه وه ی 

ئاشتی و ده سه اڵتی به رپرس لە ئیدلیب دیاری 

ده کرێت که  شایانی بوونی پێگه یه که  له  نێوان 

بڕیارده رانــی گه وره ی دونیــادا. لێره دایه  که  

پێوه ندیــی ڕوســیا_توڕكیا ڕۆڵی گرینگی له م 

به شــه  لــه  )گه مــه  گه وره که ( جیۆســتراتیژی 

هه نووکــه دا ده بینێت. کیرســل ســه مینۆڤ، 

به ڕێوه بــه ری ناوه ندی توێژینــه وه  ده رباره ی 

ئیســالم ئه نیستیتۆی گه شه پێدانی نویگه ری له  

مۆسکۆ ده ڵێت: »پوتین و ئه ردۆگان توانیویانه  

ده رباره ی چه ندین خاڵی کێشــه کان سه باره ت 

بــه  هێنانه کایه وه ی ســه قامگیری لــه  ئیدلیب 

لــه  دیداری ســوچی له  17ی ئه یلــول بگه نه  

ڕێککه وتن، کە پێویست بوو دووباره  گفتوگۆ 

بکرێــت و هــه ر دوو ال هه وڵیــان دا ده قی 

ڕێککه وتنه که  به  پێی ویست و به رژه وه ندیی 

خۆیان بگــۆڕن. تورکه کان ناچار بوون قبوڵی 

بکــه ن که  ته نهــا ده بێت ئۆپۆزســیۆن چه که  

قوورســه کانیان ڕاده ســت بکه نــه وه  )نــه ک 

هێزه کانی سووریا(«. 

دوور نییــه  تورکــه کان له به ر ئه و مه ترســییه  

بــۆ  کــه   کردبێــت  قەبــووڵ  ئه وه یــان 

چاکســازییه کانی تر ی جێ ســه رنجی مۆسکۆ، 

هاوشــێوه ی به کارهێنانی ڕێگای هاتوچۆکانی 

کۆبوونەوەی دوو قۆڵی هەر دو سەرۆکی تورکیا و ڕوسیا
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ڕووســیا لــه  ناوچه کــه دا ببه ســتن. ئه نقه ره  

ده یه وێــت جۆرێک ناوچه ی ژێــر چاودێریی 

خــۆی له  ئیدلیب، هاوشــیوه ی ئــه وه  بێنیته 

 ئــاراوه کــه  لــه  باکــووری حه لــه ب دوای 

کــرده وه ی ســه ربازی )ســوپه ری فــورات( و 

)چڵی زه یتوون( ئەنجامی دا . 

)مه سه له ی کورد( ئازاربه خش
تورکیــا به نۆره ی خــۆی گیرۆدی مه ســه  له ی 

چه قــی  مه ســه  له یه   ئــه م  کورده کانــه؛ 

نیگه رانیه کانییه تی له  سووریا و ئیدلیب و زۆر 

ناوچــه ی تر ی کوردنشــین. تورکیا ده یه وێت 

لــه  ســنووره کانی خــۆی دوور  کــورده کان 

بخاته وه،  کــه  ئه مریکا پشــتگیرییان ده کات. 

ئامور گادژیڤ، شاره زا له  مه سه له کانی تورکیا 

لــه  دامــه زراوه ی توێژینه وه کانی خۆرهه اڵتی 

مۆســکۆ بــه م چه شــنه  شــیکار ده کات کــه : 

»ده بێت له  ســێ ئاسته وه  له  پێوه ندیی نێوان 

ڕووســیا و تورکیا بڕوانرێت. یه که م له  ئاستی 

پێوه ندییه کانــی دوو الیه نه ، له م ڕوانگه یه وه  

گشــتیتر   – بازرگانــی  پێوه ندییه کانــی  کــه  

گه شــتیاری، بیناســازی، به روبوومی به کاربه ر 

و کشــتوکاڵی _ بۆ مۆســکۆ گرینگه . پاشان، 

ڕۆڵی ناوچه یی ڕووســیایه  که  ده کرێت وه ک 

نموونه  به ناونیشانی نێوه ندگیریی نێوان تورکیا 

و ئێران کار بکات و ســه رئه نجام له  ئاســتی 

نێوده وڵه تــی دایــه ». مه ســه له ی کــورده کان 

ڕۆڵــی گرینگ لــه  دوورکه وتنه وه ی تورکیا له  

هاوبه شه  ئه ورووپییه کانیشی بینیوه  و بێگومان 

کاریگه ریی به  سه ر هاوســه نگیی جیهانییه وه  

هه بوه . وه ک، کڕینی ئه م دواییه ی سارووخی 

S400 له  الیه ن تورکیاوه  شایه تیی ئه م کاره یه  

که  له  نه کاو تورکیا ده بێته  یه که مین ئه ندامی 

)ناتۆ( و به  که لوپه لی ســه ربازی ده ســتکردی 

مۆسکۆ ته یار دەکرێت. 

له  چاوه ڕوانیی چاره سه ری سیاسی دا
لە 10 و 15ی تشرینی یه که م، پێوه ندییه کانی 

ڕووسیا_تورکیا هه ڵسه نگێنراوه . له  واقیعدا، 

به  پێی ڕێکه وتنی ســوچی لــه  17ی ئه یلول، 

وه رگرتنه وه ی چه که  قورســه کانی ئۆپۆزسیۆن 

له  هه نگاوی یه که م ده بــوو  تێکهه ڵچوونه کان 

له  ناوچه کــه  که م بووبوونایەتــه وه. دوای 5 

ڕۆژ، ده بوایــه ئــه و گروپانه ی کــه  هه ر دوو 

ال به  )تیرۆریســت(یان ده زانین، )ناوچه ی لە 

چــەک دامااڵو( به  جێ بهێڵن. ڕه جه ب ته یب 

ئه ردۆگان به ڵێنی داوە به  هاوتا ڕووسییه که ی 

خــۆی که  گروپه کانی ســه ر بــه  تورکیا ڕازی 

بکــه ن کــه  ڕێز لــه  به ڵێنی ڕاســپیرراو بگرن 

لــه  که ناری ده ریای ڕه ش. کیریل ســه مینۆف 

پێــی وایــه : »هه ڵبه تــه ، لــه  ئێــواره ی 15ی 

تشرینی یه که م هێزه کانی ته حریری شام هیچ 

جموجۆڵێکیان نه بوه ، به اڵم شه وی پیشتر ئه و 

ڕاگه یه نراوه  بــاو کرابوه وه  که  پێده چێت بۆ 

به ده ســتهێنانی کاتــه . مانای ئــه م کاره  ئه وه  

بــوو که  ئه ردۆگان له  بواری هه لومه رجه کانی 

گرێبه ســت بۆ پوتین ئه نجامی دابوو«. تورکیا 

و ڕووســیا به م هه ڵسه نگاندنه  که  ڕێککه وتنی 

ســوچی ســه ره ڕای کۆتاییهاتنی 15ی تشرینی 

یه کــه م هــه روه ک وه ک خــۆی ماوه تــه وه ، 

مۆڵه تێکی تر یان به  جیهادگه رایان دا.

ئایــا هێزه کانــی ســووریا بــۆ ڕاوه دوونانیان 

ڕه وانه  ده کرێت؟ به شــار ئه ســه د، بۆ ئه وه ی 

هاواری سه رکه وتن بکات_گه رچی له  دوایین 

شــه ڕدا ســه رکه وتوو بوو _ و ئامانجی خۆی 

بێنێته  دی که  بوونی ده ســه اڵت بوو به ســه ر 

هه موو ســووریادا_ته نانه ت ئه گه ر ده شتێکی 

کاکــی به  کاکیش بێت _. یــان تورکه کان و 

)به ره ی ئازادیخوازی نیشتمانی(، ئۆپۆزسیۆنی 

نزیــک لــه  تورکیا ئــه م کاره  ئه نجــام بدات؟ 

ســه مینۆف ڕای ده گه یه نێت: »شــێوه یه ک که  

ئه ردۆگان له  چاره ســه رکردنی ئه م مه ســه له   

هه ستیاره  به شداری پێ ده کات، په یوه سته  به  

پێوه ندییه کانی داهاتووی ڕووسیاوه . ئه نقه ره  

تا ئه و جێگه یه  داو له سه ر ئیدلیب ده نێته وه  که  

بریاری سیاســیی ده رباره ی داهاتووی سووریا 

له  ســه ر بنه مــای به رژه وه ندییه کانی بدرێت. 

به  ده ســته واژه یه کی تر، ئه م کاره  ده توانێت 

ماوه یه کــی زۆر دریــژه  بکێشــێت و ئیدلیب 

بخاته  ژێر چاودێریی تورکیاوه ». مه ســه له که  

بۆ تورکیا ئه وه نده  گرانبه هایه  که  پیش ناردنی 

هێزه کانی خۆی بۆ ده ستکێشــانەوەی ئه وانی 

تر  له  ده ســتێوه ردان، چەکی ڕاده ستی یاخی 

بوانی ئیدلیب کردوه . ئامور گادژیڤ ده ڵێت: 

»هه ڵبه تــه ، بارودۆخه کــه  گــرژ و ئاڵــۆزە ، 

به اڵم ڕووســیا هاوشــێوه ی تورکیا به  ئاشکرا 

خوازیاری دۆزینه وه ی چاره سه رێکی سیاسییه  

له  ســووریا تــا تووڕه یــی مۆنــج نه داته وه ، 

چونکــه  هه ر دووکیان به  هۆی جیۆپۆله تیکی  

گرینگ پێویستییان به  یه کترییه ».

*ڕۆژنامه نووسی دانیشتووی تفلیس، 
نوێنه ری فیگارۆ، ڕادیۆی فه ره نسای 

نێوده وڵه تی )RFI( و لوموند 
دیپلۆماتیک له  ناوچه کانی یه کێتیی 
جه ماوه ری سۆڤێتی جاران له  ساڵی 
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کوردەکانی سووریا و دووڕیانی 
چارەنووس

حسام دەست پیش )مامۆستای زانکۆ و چاالکوانی سیاسی(
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گومانــی تێــدا نییــە کوردەکانــی ســووریا بەشــێکن لــە کوردەکانــی پارچەکانــی تــر و 
بــەردەوام تێکۆشــانیان شــوێنکەوتەی پرســی کــوردە لــە واڵتانــی عێــراق و تورکیــا. بە 
ڕوانینێکــی ســەرپێیییانە بــە مێــژووی خەباتــی کوردەکانــی ســووریا هەســت دەکەین، 
کــە ســەرهەڵدان و گەشــەکردنی ناســیۆنالیزمی کــوردی لە نــاو کوردەکانی ســووریا، 

ســەر بــە پێگــەی کوردەکانــی عێــراق و تورکیــا بــوە. 

دەکرێــت نموونەی دیاری ئەم کاریگەرییە لە 

ســەرهەڵدان و کارکــردی حیزبەکانی کوردی 

ســووریا و هەروەهــا ســەردانی ســەرۆکی 

ئەنجوومەنی کاتیی ســووریا بۆ کوردســتانی 

عێــراق و چاوپێکەوتنــی لەگــەڵ حکوومەتی 

هەرێمــی کوردســتان و مەســعوود بارزانــی 

بۆی بگەڕێیت. )هەر چەند ئەم ســەردانە بە 

شێوەیەکی ڕەسمی ڕانەگەیەنرا(. 

سەرهەڵدانی ناســیۆنالیزمی کورد لە سووریا 

بــۆ ســاڵەکانی 1923 تــا 1946 دەگەڕێتەوە، 

کــە ســووریا لــە ژێــر ئینتدابــی فەرەنســا 

لەگــەڵ  هاوشــان  فەرەنســییەکان  دابــوو. 

)بلۆکــی نەتەوەییی عــەرەب( هەوڵیان دەدا 

واڵتــی ســەربەخۆی ســووریا دابمەزرێنــن. 

فەرەنسییەکان بۆ زامنکردنی مافی کەمینەکان 

ســوودیان لە نفوزی خۆیــان وەرگرت، بەاڵم 

ئەو ســەردەمە هیــچ مافێک بۆ کــوردەکان 

لە بــەر چــاو نەگیــرا. کوردەکانی ســووریا 

چاالکییەکانی خۆیان ئاڕاســتەی جوواڵنەوەی 

خۆیی بوون، یان »ســەربەخۆییی کوردستانی 

تورکیــا« کــرد کــە هەوڵەکانیــان لــە ســەر 

بنەمــای ســەربەخۆیی بێئــاکام بــوون. پێش 

گۆڕەپانــی  بچێتــە  بــوون  خۆیــی  ئــەوەی 

بەگژداچوونــەوەی تورکیاوە، ڕاپەڕینی شــێخ 

سەعیدی پیران لە ساڵی 1925 لە کوردستانی 

تورکیا شکســتی هێنا و زۆربەی شۆڕشــگێڕە 

کوردەکان هەاڵتبوون بۆ ســووریا. ئەم کۆچە 

کاریگەرییەکــی قووڵــی بە ســەر کۆمەڵگەی 

کوردەکانــی ســووریاوە دانا بــە جۆرێک کە 

ڕۆشنبیران و شــاعیرانی نەتەوەگەرایی وەک 

»قــەدری جــان« و »جگەرخوێــن« هەمــوو 

هەوڵەکانــی خۆیان تایبەت کردبوو بە ئاگایی 

بەشێک لە شووناسی نەتەوەیی کوردەکان. 

بە ســەربەخۆبوونی یەکجارەکی ســووریا لە 

ســاڵی 1946، چاالکیی هەڵســوڕاوانی خۆیی 

بوون یان جوواڵنەوەی ســەربەخۆیی قەدەغە 

کــرا و دوای ئەوە کوردەکان ناچار بوون کە 

لە چوارچێوەی حیزبی کۆمۆنیســتی ســووریا 

چاالکی ئەنجام بدەن، بەاڵم کۆمۆنیســتەکان 

بوونــی شووناســێکییان بە نــاوی کورد ڕەت 

کردەوە و بــە یەکجاری خەونی کوردەکانیان 

لە بار برد. 

دەکرێــت بگوترێت دەبێت لەم ســااڵنەدا بۆ 

ســەرهەڵدانی کــوردەکان بگەڕێیــت، بەاڵم 

وەک  کــوردەکان  واقیعــی  ســەرهەڵدانی 

شووناســێکی گەشــە کرد و بۆ ســەردەمێک 

دەگەڕێتەوە کە لە سووریا لە دەوری حیزبی 

دیموکراتی کورد گرد ببوونەوە. لە پرۆســەی 

گەشەکردنی ناســیۆنالیزمی کورد لە سووریا، 

دوو قۆنــاغ لە ڕوانگەی کەوتنەژێرکاریگەریی 

خەباتــی کــوردەکان لــە تورکیــا و عێــراق 

زۆر گرینگــە. قۆناغــی یەکەم بۆ ســەردەمی 

دامەزراندنــی حیزبــی دیموکراتــی کورد لە 

ســووریا )پ. د. ک. س( لــە ســاڵی 1957 

دەگەڕێتەوە. ئەم قۆناغە هاوکاتە بەو قۆناغەی 

کــە کوردەکانی عێراق بە ســەرۆکایەتیی مەال 

مســتەفای بارزان لە شــەڕ و ئاشــتی دا بوون 

لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی. قۆناغی دوەم بۆ 

ســەردەمێک دەگەڕێتەوە کە پارتی کرێکارانی 

کوردســتان )پ. ک. ک(، ســووریایان وەک 

هاوپەیمانی ســتراتیژی خۆیان لە بەرکەوتە بە 

تورکیــا هەڵبژارد و ئەم واڵتە بوە پەناگەیەکی 

ئاساییش بۆ بارهێنان و نفوز لە ناو کوردەکانی 

ســووریا، بە جۆرێک کە فەرماندەی ئێســتای 

پەکەکە کەســێکە بە نــاوی باهۆز و بە ڕەگەز 

خەڵکی سووریایە. چوونەدەرەوەی ئۆجەالن لە 

ســووریا و دابەزینی ئاستی پێوەندییەکانی پ. 

ک. ک لەگــەڵ ئەم واڵتە تەنها دەرئەنجامێک 

کە هێنایــە ئاراوە دەرکەوتنی حیزبی یەکێتیی 

دیموکراتیکی کورد )پ. ی. د( بوو لە سووریا. 

لەم نووســینەدا زیاتر داهاتــووی کوردەکانی 

ســووریا لــە هەڵکشــان و داکشــانی نێــوان 

هەرێمی کوردســتانی عێراق و حیزبی سەربە 

پ. ک. ک لــە ســەردەمانی دوای ڕووخانی 

حکوومەتی سووریا جێگەی سەرنجە. 

کوردستانی عێراق و کوردەکانی سووریا
حیزبــی دیموکراتی کوردی ســووریا، حیزبی 

خاوەن هزری مارکسیســتی – ناسیۆنالیســتی 
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بــوو کە لــە ڕووی ناسیۆنالیســتییەوە لە ژێر 

کاریگەریــی جوواڵنەوەی خۆیــی بوون و لە 

ڕووی مارکسیســتییەوە لــە ژێــر کاریگەریی 

نزیکــی کــوردەکان و حیزبــی کۆمۆنیســتی 

ســووریا دابوو. یەکەم کۆسپ کە ئەم حیزبە 

تازە ســەرهەڵدراوەی کــورد هاتە بەردەمی، 

لێکدژییــەک بوو کە لە پێوەند بە کورد بوون 

یان کوردستانی بوون بۆ ئەم حیزبە هاتە پێش. 

لــەو ســەردەمەدا جەالل تاڵەبانی پێشــنیاری 

کــرد کە ناوی حیزبەکە لە حیزبی دیموکراتی 

کــوردی ســووریاوە بــۆ حیزبــی دیموکراتی 

کوردســتانی ســووریا بگۆڕێت. پێشــنیازێک 

کە دەســتپێکێک بوو بۆ دابەشبوونی حیزب، 

لە نێــوان الیەنگرانــی گۆڕییــن و دژەکانی. 

کێشمەکێشــی نێــوان نورەدیــن زازا کە لەو 

کاتــەدا ســەرۆکی حیزبــی لــە ئەســتۆ بوو، 

عوســمان سەبری لەم سەردەمەدا دەستی پێ 

کرد. ئەو ناکۆکییەی ناوخۆیی کوردەکان بوە 

هۆی ئەوەی کە لە ســاڵی 1960 حکوومەتی 

ســووریا تەواوی هەڵسوڕاوانی کورد بناسێت 

و زۆربەیانی دەستگیر کرد. 

بە ســەرکوتکردنی کــوردەکان، ژمارەیەکیان 

چوونە کوردســتانی عێــراق. ڕەوتی ناکۆکیی 

ناوخۆیــی کوردەکان تا ســاڵی 1970 درێژەی 

کێشــا، تا مەال مســتەفای بارزان کوردەکانی 

ســووریای بانگهێشــتی عێراق کــرد و داوای 

لــێ کــردن کــە ناکۆکییەکانیــان بخەنە الوە 

و لــە بەرەیەکــدا درێــژە بە خەبــات بدەن، 

بەاڵم ڕەوتی گۆڕانکاریی کوردســتانی عێراق 

بە شکســتی جوواڵنــەوەی کوردەکانی عێراق 

لــە ســاڵی 1975، کاریگەریــی بەرچــاوی بە 

سەر کوردەکانی ســووریاوە بە جێ هێشت. 

بــە مردنــی بارزانیی باوک، فەزای سیاســیی 

کوردستانی عێراق گۆڕا و دوای ئەمە حیزبی 

تریــش چوە نــاو گەمەی سیاســیی عێراقەوە 

بە ناوی »یەکێتیی نیشــتمانیی کوردستان، بە 

ڕابەرایەتیی جەالل تاڵەبانی«. 

تاڵەبانــی لــە هەمــان ڕۆژانــی ڕاگەیاندنــی 

ئــەم حیزبــە، ســووریای وەک هاوپەیمانیی 

ســتراتیژی خــۆی هەڵبــژارد. کێشمەکێشــی 

پارتــی دیموکراتــی کوردســتانی عێــراق و 

یەکێتیی نیشــتمانییش چوە سەر هۆکارەکە تا 

کوردەکانی سووریایش بە شێوەیەکی ڕێژەیی 

لە نێوان بەرەی بارزانی و تاڵەبانی دا دابەش 

ببن. بە شــێوەیەک لە ئێستادا بە جیدی لەو 

حیزبانەی کە هیچ کاتێک لە نیشتمانی خۆیان 

ئاوارە نەبوون و لە ناو ســووریا درێژەیان بە 

چاالکیی سیاسیی خۆیان داوە، حیزبەکانی تر 

بــە جۆرێک شــوێنکەوتەی هاوڕێیانی خۆیان 

بن لە کوردستانی عێراق. 

مەســعوود بارزانــی داوای لــە کوردەکانــی 

ســووریا کــرد کــە لــە هەولێــر، پایتەختی 

حکوومەتی هەرێمی کوردســتان کۆ ببنەوە تا 

ناکۆکییەکانیــان بخەنــە الوە و لە بەرەیەکدا 

بۆ بەدیهێنانــی مافەکانیان هەنگاو بنێن. ئەم 

جووڵەیــەی بارزانیــی کــوڕ جووڵەیەکی بیر 

هێنایــەوە کە بارزانیی باوک لە ســاڵی 1970 

بــۆ یەکگرتوویــی نێوان کوردەکانی ســووریا 

ئەنجامی دا. 

ئەو کۆنفرانســە بە ئامادەبوونی نزیکەی 12 

حیزبی کوردی ســووریا ســاز درا. بێجگە لە 

مەســعوود بارزانی لەم کۆنفرانسەدا، دکتۆر 

بەرهەم ســاڵح جێگــری ئەو کاتی ســەرۆک 

وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردســتان و 

جێگری دوەمی جەالل تاڵەبانی بەشــدار بوو. 

ئامادەییی ئەم دوو دەســەاڵتدارەی هەرێمی 

کوردســتانی عێراق هەڵگری ئەو پەیامە بوو 

کــە ئەمــان کۆکن لە ســەر پشــتیوانیکردنی 

ئــەم  دەرئەنجامــی  ســووریا.  کوردەکانــی 

کۆنفرانســە ڕێککەوتــن بــوو لە ســەر مافی 

دیاریکردنی چارەنووس بۆ کوردەکانی سووریا 

هــاوکات بــوو بــە هەوڵیان بــۆ ڕووخاندنی 

بــە  چەنــد  )هــەر  ســووریا.  حکوومەتــی 

دەستنیشــانکراوی دیار نییە کە مەبەستیان لە 

مافی دیاریکردنی چارەنووس، ســەربەخۆیی، 

فیدرالیزم یان خۆسەرییە(. 

لە ڕۆژانی یەکەمی کۆنفرانســی ســێ ڕۆژە، 

شــەپۆلی ڕەخنەگرتن لە حکوومەتی هەرێمی 

کوردســتان دەستی پێ کرد کە بۆچی حیزبی 

یەکێتیــی دیموکراتیکــی کــوردی ســووریا، 

ســەر بــە پ. ک. ک بــۆ ئــەم کۆنفرانســە 

بانگهێشــت نەکراوە. ئەوە لە کاتێکدا بوو کە 

حکوومەتــی هەرێمی کوردســتان بە تایبەت 

دیوانــی ســەرۆکایەتیی هەرێم )ئــەو کاتە(، 

حیزبی دیموکراتی کوردی 
سووریا، حیزبی خاوەن 
هزری مارکسیستی – 
ناسیۆنالیستی بوو کە لە 
ڕووی ناسیۆنالیستییەوە لە 
ژێر کاریگەریی جوواڵنەوەی 
خۆیی بوون و لە ڕووی 
مارکسیستییەوە لە ژێر 
کاریگەریی نزیکی کوردەکان 
و حیزبی کۆمۆنیستی 
سووریا دابوو

“
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ئەو دەنگۆیــەی ڕەت کردەوە و لە وەاڵمدا، 

حیزبی یەکێتیــی دیموکراتیکی بەوە تۆمەتبار 

کرد کە بانگهێشــتنی بۆ ئەم کۆنفرانسە ڕەت 

کردوەتەوە. 

دەکرێــت کۆمەڵێک پرســیار لــە پێوەند بەم 

کۆنفرانسەوە بکرێت کە لە کاتێکدا دەوڵەتی 

تورکیــا بە هەر جۆرە جووڵەیەکی کوردەکان 

هەســتیارە، چــۆن لە هەمبەر ســازدانی ئەم 

کۆنفرانسە لە هەولێر نەرمی نیشان دا؟ هەر 

وەک بە سەرنجدان بە ئامادەبوونی سەرۆکی 

ئەنجوومەنی کاتیی ســووریا لەم دانیشتنەدا، 

چ میکانیزمێــک بۆ گەییشــتن بە ســازان لە 

نێــوان کوردەکانــی ســووریا و ئەنجوومەنی 

کاتی ســووریا پێشــبینی کراوە؟ ئایا پ. ک. 

ک ئامادەیــە کــە بــە کــردەوە هەنگاوێــک 

بەرەو ڕووخانی حکوومەتی ســووریا بهاوێت 

و لــەم ڕێگەیەوە چــۆن چاالکییەکانی حیزبی 

ســەربەخۆی )یەکێتیــی دیموکراتیکی کوردی 

ســووریا( لەگەڵ گروپەکانی تــری کوردەکان 

هاوئاهەنگ دەکات؟ 

کوردەکانی تورکیا و کوردستانی سووریا
بــە هەمــان شــێوە کە پێشــتر ئامــاژەی پێ 

کــرا، ســەرهەڵدانی ناســیۆنالیزمی کورد لە 

کوردســتانی ســووریا لــە هەمان ســەرەتاوە 

قــەرزداری هەڵســوڕاوانی کــوردە کە دوای 

شکســتهێنانی ڕاپەڕینی کوردەکانی تورکیا لە 

ســاڵی 1925 چوونە سووریا و هەمان چوونە 

ســووریا کە ســەرۆکی پ. ک. ک، عەبدولا 

ئۆجــەالن نزیک بە شــەش دەیە دوای 1980 

ڕۆیشت. 

ســووریا بــە هــۆی کێشمەکێشــی زەوییەوە 

لەگــەڵ تورکیا و نزیکیــی ئەم واڵتەی بلۆکی 

خۆرهــەاڵت و تورکیــا لە بلۆکــی خۆرئاوای 

سەردەمی شەڕی سارد، هەمیشە پەناگەیەکی 

ئامن بوە بۆ کوردە نەیارەکانی تورکیا. 

بــە چوونــەدەرەوەی عەبدولــا ئۆجەالن لە 

تورکیــا و نیشــتەجێبوونی لــە »دۆڵی بیقاع« 

وەرزێکی نوێ لە مێژووی کوردەکانی سووریا 

دەستی پێ کرد، وەرزێک کە تا ڕادەیەک بۆ 

دوو دەیە کوردســتانی سووریای بە شوێنێک 

دەگمەن بــۆ پ. ک. ک لە ڕووی بارهێنان، 

پشــتیوانیی دارایی و لۆجستیکی گۆڕی. هەر 

لەو ســەرەتاوە پ. ک. ک سوودی لە توانای 

هەبوو لە کوردســتانی ســووریای وەرگرت تا 

ســوود لە الوانی کوردی ســووریا وەربگرێت 

بۆ بەگژداچوونەوەی تورکیا. ڕێککەوتنی پ. 

ک. ک لەگــەڵ حکوومەتــی ســووریا تا ئەو 

شــوێنە پێش کەوت کە ئۆجەالن بوە ناحەزی 

شه ڕڤانانی یه په ژه  له  عه فرین
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کوردەکانــی ســووریا و بە کۆچــەری بانگی 

کردن. ئەمە لە کاتێکدا بوو کە بە پێی یاسای 

1963ی ســووریا، کوردەکان بۆ ســێ کۆمەڵە 

دابەش بووبوون: کوردەکانی سووریا، کوردە 

بێگانەکان و کوردە بێ ناو و نیشانەکان. 

کاتێــک ئۆجەالن لە دەرئەنجامی هەڕەشــەی 

تورکیا لە ســووریا لە ســاڵی 1999 ناچار کرا 

سووریا بە جێ بهێڵێت، پێگەی کوردەکان لەم 

واڵتە لە پەراوێزی ئەم گۆڕانکارییانەی سیاسیی 

و سیاســەتی ڕەت کردنەوەی کــوردەکان لە 

جاران زیاتر ناجێگیر بوو. بە چوونەدەرەوەی 

ئۆجەالن لە سووریا و نزیکبوونەوەی سووریا 

و تورکیا لە ساڵەکانی بە گەییشتنە دەسەاڵتی 

پارتــی داد و گەشــە پێــدان لــە تورکیا، پ. 

ک. ک وەک کوردەکانــی ئێــران کەوتە بیری 

هێنانەئاراوەی دیواری ئاســاییش تا زیاتر لەم 

بــارەوە نەبێتــە قوربانیــی ڕێککەوتنی هەر 

دوو حکوومەتــی ئێــران و ســووریا. دوای 

ســەرکوتکردن و کوشتنی کوردەکان لە ساڵی 

2003 لــە قامیشــلۆ، حیزبی نــوێ )یەکێتیی 

دیموکراتیکی کورد( لە کوردســتانی ســووریا 

ڕاگەیەنرا کە هاوشێوەی پژاک لە کوردستانی 

ئێران، ئۆجەالنی بــە ڕابەری کاریزمای خۆی 

دەزانێــت و بە جۆرێک خۆی لە چوارچێوەی 

پ. ک. ک دەناسێنێت. 

کاتێک حیزبی یەکێتیی دیموکراتی سووریا پێی 

نایە ناو دونیای سیاسەتەوە، تا ڕادەیەک تەواوی 

هەلومەرجی پێویســت بۆ گەشەکردنی لە بار 

بوو. توانای دارایی، میدیایی، سرنجڕاکێشانی 

ئەندام و بابەتەکانی کە دەتوانێت بۆ هەموو 

حیزبێک ڕێکەرەوە بێت. ئەگەر پژاک تەواوی 

توانــای خۆی بــۆ ئەمە تەرخــان دەکات کە 

لە ڕوانگەی سەرنجڕاکێشــانی ئەندام و پێش 

بــە ڕەوایەتیی حیزبی دیموکــرات و کۆمەڵە 

بگرێت لە کوردستانی ئێران، حیزبی یەکێتیی 

دیموکراتیک پڕە لەو ئەندامانەی کە سااڵنێک 

لە ناو پ. ک. ک پەروەردە کراون و توانای 

ئۆرگانیزەکردنی کوردەکانی سووریایان هەیە، 

بەاڵم حیزبە کۆنەکانی کوردســتانی ســووریا 

کە لە ئێســتادا ژمارەیــان دەگاتە 12 حیزب، 

لە ڕوانگەی ڕێکخســتنەوە توانای پێویستییان 

نییە. بەشــێک لەم توانا نەبوونە بۆ نەبوونی 

فەزای پێویســت دەگەڕێتەوە، کە پ. ی. د 

لــە ســااڵنی ئاڵتوونی ئامادەیــی ئۆجەالن لە 

سووریا قۆستوویەتییەوە. 

لــە ئەنجامی هەڵســەنگاندنی شــوێنکەوتەی 

کوردەکانــی ســووریا لە کوردەکانــی عێراق 

یان تورکیا، دەکرێت بەم چەشــنە کۆتایی بە 

باســەکە بهێنێت کە ئەو ناکۆکییەی لە ســەر 

کۆنفرانســی کوردەکانی ســووریا لە هەولێر 

هاتە کایەوە، نیشــاندەری ئــەو حەقیقەتەیە 

کــە پێگەی داهاتــووی کوردەکانی ئەم واڵتە 

لە کاتێکدا دەرفەتی ســتراکچەری پێویســت 

لە ڕووی چارەســەرکردنی پرســی کورد لەم 

واڵتــە هاتوەتە ئاراوە لــە هەولێر و قەندیل 

دیــاری دەکرێت. لە الیــەک بارزانی داوا لە 

کوردەکانــی ســووریا دەکات یــەک بگرن و 

بیــر لە داهاتووی خۆیان بکەنەوە. لە الکەی 

ترەوە یەکێتیی دیموکراتیکی کوردی ســووریا 

کــە بــە ڕای زۆربــەی چاودێــران زۆرتریــن 

کاریگەری و توانای ڕێکخستنی لە کوردستانی 

سووریا هەیە، هیچ جۆرە نەرمییەک لە خۆی 

نیشــان نادات کە توانا و هێزی خۆی لەگەڵ 

گروپەکانــی تر دابەش بکات. ئەو کێشــانەی 

کە کەوتوەتە ســەر ڕێگەی کــوردەکان زیاتر 

بۆ ئــەو ڕووبەڕووبوونەوە و کێشمەکێشــانە 

دەگەڕێتەوە کە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی 

کوردســتان و ستراکچەرە سەرەکییەکەی هەر 

دوو حیزبی دیموکرات و یەکێتیی نیشتیمانی 

پێکــی دەهێنــن و پ. ک. ک کــە خۆی بە 

پێشــڕەوی ناســیۆنالیزمی کورد لــە ناوچەکە 

دەناسێنێت. 

ڕووخانــی حکوومەتــی ســووریا بــۆ حیزبی 

دیموکــرات بــە ڕابــەری بارزانــی کۆمەڵێک 

دوای  تایبــەت  بــە  دەبێــت.  دەســتکەوتی 

ڕووخانی حکوومەتی بەعســی عێراق، حیزبە 

کوردییەکانــی عێــراق و تورکیــا لەمــەودوا 

کاریــان بــە حکوومەتــی بەعســی ســووریا 

نییــە، بــەاڵم ڕووخانی حکوومەتی ســووریا 

زەڕبەیەکــی گەورە لــە پ. ک. ک دەدات، 

کــە وەک کۆماری ئیســالمیی ئێــران یەکێک 

لە تەوەرە ســتراتیژییەکانی خۆی لە دەســت 

دەدات. کــە وایــە دەتوانرێــت بگوترێت کە 

نەبوونــی گوتارێکــی کــوردی هاوبــەش لــە 

کوردســتانی ســووریا، ڕیشــەی لە کاری جیا 

جیای حکوومەتی هەرێمی کوردســتان و پ. 

ک. ک دایــە. داهاتووی کوردەکانی ســووریا 

کەوتوەتە ســەر دووڕیانێک، کە ڕێگایەکی بە 

شــاری هەولێر پایتەختی هەرێمی کوردستان 

کۆتاییی دێت و ڕێگاکەی تری بە شــاخەکانی 

قەندیل. 
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