
پانێلی ڕۆژئاڤای کوردستان 
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بــە هــۆی  ڕووداوەکانــی ڕۆژئاڤــای کوردســتان و ئەو گــرژی و ئاڵۆزییانەی 
ــە  ــانەوەی بەشــێک ل ــی کش ــە دەرئەنجام ــەرەوە ل ــە )9(ی ئۆکتۆب ــە ل ک
هێزەکانــی ئەمریــکا لــە ڕۆژئاڤــا و هێرشــی ئۆپڕاســیۆنی ســوپای تورکیــا 
و هێزەکانــی ســووریای ئــازاد بــۆ ســەر ڕۆژئاڤــای کوردســتان، ســێ 
ڕێککەوتــن لــە ســەر ئــەم دۆخە مۆر کران:  )هەســەدە( و بەشــار ئەســەد، 
ئەمریــکا و تورکیــا، تورکیــا و ڕووســیا ، هەندێــک لــە چاودێــران پێیــان 
وایــە کــە هەمــوو ئــەم ڕێککەوتنانــە لــە ســەر بەشــی کــورد و ڕۆژئاڤــا 
بەڕێوەچــوە. چارەنووســی ڕۆژئاڤــاى کوردســتان لــە بەردەم مەترســیدایە، 
هەوڵەکانــی ئاشــتی، ڕاگرتنــی شــەڕ و بەدیهێنانــی مافەکانــی خەڵکــی 
کوردســتان بەردەوامــە. ئایــا ویالیەتــە یەکگرتوەکانی ئەمریــکا خیانەتی 
ــەی  ــەم ڕووداوان ــا چ ئاســتێک پێشــبینیی ئ ــورد ت ــردوە؟ ک ــورد ک ــە ک ل
کردبــوو؟ ئایــا ئەگــەری هەیــە هاوشــێوەی دۆخــی ڕۆژئاڤــا بــۆ باشــووری 

کوردســتان ڕوو بــدات؟



هەڤاڵ قادر عەزیز
ئەندامی مەکتەبی سیاسی و سەرپەرشتیاری مەکتەبی ڕاگەیاندنی )ی.ن.ک(:

باشووری کوردستان دەبێت لە ڕووی دیبلۆماسی و سیایسی 
پێداچوونەوە بە خۆی بکات و مامەڵەی ترامپ لەگەڵ ڕۆژئاڤا 

لە بەرچاو بگرێت

هەمــوو ئەوانــەی کــە ڕویانــدا بە زیانی گەلی کورد لە ڕۆژئاڤای کوردســتان بــوو. کۆمەڵێک پیالنگێڕی هۆکاری 
ئەم ڕووداوانە بوون، تەنانەت لە ڕێککەوتنی ترامپ و ئەردۆغان کە ئەمریکییەکانیش بە توندی لێی ناڕازین 
من بە خەیانەتی ئەمریکا ناوی نابەم، چونکە هیچ کەس لەم هەڵوێســتەی ترامپ ڕازی نییە، کوردەکان ناچار 
بوون بۆ ڕاگرتنی هێرشی تورکیا بە شێوەیەک لەگەڵ حکوومەتی سووریا سازش بکەن، کە بە لێکتێگەیشتن 

یان ڕێککەوتنی سەربازی ناوی دەبەن.
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پاراســتنی  پێنــاو  لــە  ئێمــە  گوتیــان 
نەتەوەکەمان لە بەرانبەر هێرشەکانی 
لەگــەڵ  بەئــازار  سازشــێکی  تورکیــا، 
بەشــار ئەسەد دەکەین. ئەم سەودایانە 
نێــوان ترامــپ و ئەردۆغــان و لە نێوان 
ترامــپ و پۆتیــن لــە مێژە هــەوڵ دەدەن 
کــە دەســتکەوتەکانی کــورد لــە ڕۆژئاڤا 
ناوخــۆی  بیبەنــە  و  بکەنــەوە  بچــووک 
ســووریا، لــە ئێســتادا بــەم شــێوەیەیە. 
واتــا ڕووســەکان بەرگــری لــە بەشــار 
ئەســەد دەکــەن و دەیانەوێــت ســووریا 
ســەرکردایەتیی هەمــووی بــکات، ئەمــە 
لە قازانجی ئەردۆغانیشە کە کورد هیچ 
ئاســۆیەکی بــۆ ســەربەخۆیی و کیانێکی 
کوردی نەمێنێت. تورکەکان ئاماژە بەوە 
دەکــەن کــە ڕێگامــان لــە دروســتبوونی 
کیانێکــی کــوردی گــرت، پالنــی ترامپیــش 
ئەوە نەبوو کە کیانێک بۆ کورد دروست 
بــکات، بەڵکوو ئەمەیــان وەکوو کارتێک 
دوای تەواو بوونی داعش بە کار هێنا و 
لەگەڵ تورکیا و ڕووســیا سەودایان پێ 
کــرد. بــە ڕای مــن ئەمە کۆتایــی کارەکە 
نییــە. ئەمریــکا و هاوپەیمانەکانــی بــە 
بکــەن.  کارە  ئــەم  نەیاندەتوانــی  تەنهــا 
تیرۆریســتیی  ڕێکخــراوی  لەناوبردنــی 
داعش گرینگ بوو بۆ ئاساییشــی هەموو 
دنیــا. النــی کەم داعش هیــچ پێگەیەکیان 
هیــچ  واتــا  نەمــا،  زەویــدا  ســەر  لــە 
پێگەیەکــی دەســەاڵتداری حکومڕانییــان 
بــەم  داخــەوە  بــە  نەمــا.  ســووریا  لــە 
بــێ  تــر  جارێکــی  تڕامــپ  هەڵوێســتەی 

متمانەیییەکــی زۆر لــە نێــوان کــورد و 
ئەمریــکا دروســت بــوو. لــە ئێســتادا بە 
هــۆی ئــەو نەوتە کە لــە ڕۆژئاڤا هەیە، 
ترامــپ تــا ڕادەیــەک پاشەکشــێی کردوە، 
نــەوت لــە بەرانبەر هەموو سازشــێکی 
)پەیــەدە(،  بــۆ  گرینگــە  کارتێکــی  تــر، 
ئەســەد.  بەشــار  لەگــەڵ  تایبەتــی  بــە 
دەپارێزێــت  بــۆ  نەوتەکەیــان  ئەمریــکا 
کــە چەندیــن قازانجــی هەیــە، یەکــەم: 
لــە ڕووی ماددییــەوە، دوەم: لــە ڕووی 
دەستکەوتەوە، سێیەم: وەکوو کارتێکی 
سازش لەگەڵ بەشار ئەسەد بۆ داهاتوو 
سوودی لێ ببینن. نازانم بەم ئەنجامانە 
دەگــەن یــان نە؟ تا ئێســتا هیــچ الیەنێک 
وەکوو )هەسەدە( و )پەیەدە( لە الیەن 
ئەم واڵتە زلهێزانەوە گەمارۆ نەدراوە. 
شۆڕشــەکە  لــە  بــوو  بەشــێک  کــورد 
بــەاڵم نەچوونــە شــەڕێکی ڕاســتەوخۆ 
لەگەڵ بەشــار ئەسەد، چونکە ناوچەی 
ئــەوان هەمــوو پێکهاتەیەکــی تــێ دایە، 
هێنــا،  کار  بــە  دروســتیان  تاکتیکێکــی 
نەیــان دەویســت شــەڕەکە بــۆ شــەڕی 
کورد و عەرەب بگۆڕرێت و لەمەیشــدا 
ســەرکەوتوو بــوون. ئــەو هێزانەی کە 
ئێســتا باســی )پەیەدە( دەکەن و دەڵێن: 
دەبوایــە زووتــر لەگەڵ بەشــار ئەســەد 
ڕێــک بکەوتایــە، هەمــان ئەوانــەن کــە 
دەیان وت )پەیەدە( بەشــێکە لە بەشــار 
بەنــاو  هێــزە  قســەی  ئەمــە  ئەســەد. 
ئۆپۆزســیۆنەکانی ســووریاش بوو، جاری 
بــە کەمتریــن  پێشــوو بەشــار ئەســەد 

نەدەبــوو،  ڕازی  کــورد  داخوازییەکانــی 
ئــەم جارەیش ئەگەر ڕووســیا بە جیدی 
بــە ڕێککەوتنــە  پێشــەوە،  نەهاتایەتــە 

سەربازییەکە ڕازی نەدەبوو. 

“

 ڕووسەکان بەرگری
 لە بەشار ئەسەد 

دەکەن و دەیانەوێت 
سووریا سەرکردایەتیی 

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

ئیبراهیم عەلیزادە 
سکرتێرى کۆمەڵە )ڕێکخراوى کوردستانى حیزبى کۆمۆنیستى ئێران(:

مەترسییەکان بۆ باشووری کوردستان زۆر جددیترە 
لە مەترسییەکان بۆ سەر ڕۆژئاڤای کوردستان

ئەمەریکا نە لە کوردستان و نە لە هیچ شوێنێکی دونیا جگە لە بەرژەوەندیی خۆی هیچ شتێکی تر لەبەرچاو ناگرێت. 
دەبێت ئەو ڕاستییە بزانین کە خەسڵەتی ڕێککەوتن و هاوکاری لەگەڵ ئەمەریکا هەموو کات مۆری بەرژەوەندیی هەر 
دوو الی تێدایــە و دەبێتبــە فەرمــی و ڕاگەیەنــراو بێــت، خەیانەتکردن و پشــتتێکردن ئەمەریکایش جێگای سەرســوڕمان 
نییە. پشتکردنی ئەمەریکا لە کوردانی ڕۆژئاڤا، لە چەند ساڵ پێش ئێستاوە چاوەڕوان دەکرا. دوا جار ئەمەریکا لە نێوان 
تورکیــا و ڕۆژئاڤــا لــە پێنــاو بەرژەوەندیــی خۆیــدا، تورکیا دەپارێزێت. تورکیا بۆ ئەمەریکا دۆســتێکی ســتراتیجێکە، ئەمە 
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پێوەندییــە  لــە  تێگەییشــتنە  ئەلفبــای 
نێودەوڵەتییەکان. نابێت ئەزموونەکانی 
بێتــەوە،  دووبــارە  ڕۆژئاڤــا  لــە  پێشــوو 
ئێســتایش ئەگــەر ئەمەریــکا دەیەوێــت 
خــۆی  سیاســەتی  لــە  گۆڕانکارییــەک 
و  ڕاگەیەنــراو  دەبێــت  بهێنێــت،  پێــک 
نەتــەوە  ڕێکخــراوی  چاودێریــی  بــە 
لــە  ڕووســیا  بێــت.  یەکگرتــوەکان 
ملمالنێکانــی چەنــد ســاڵی ڕابــردوو لــە 
ســووریا ســەرکەوتوو بــوە، کەواتــە بە 
ئاسانی ناتوانێت لە پێناوی هێرشی سوپای 
ســەرکەوتنە  لــەم  چاوپۆشــی  تورکیــا، 
بــکات. ڕۆژئاڤــا دەبێت ئێســتا پارێزگاری 
لــە پێوەندیی نێوان خۆی و خەڵکەکەی 
بــکات، دەبێــت پێداگــری بــکات لە ســەر 
واتــا  کۆمەاڵیەتییەکانــی  دەســتکەوتە 
یاســای  خۆبەڕێوەبــردن،  دیموکراســی، 
پێشکەوتنخوازانەی بۆ ژنان و پاشەکشێ 
نەکــردن بــۆ کۆنەپەرســتی، دەبێــت لــە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی  دەســتکەوتە  ســەر 
بــەردەوام ئەگــەر هەر بۆشــایییەک لەم 
نیوانەدا دروست بێت و پەکی بکەوێت، 
ئێمە بە شکســتی دەزانین. لە دواڕۆژی 
ســووریا بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان 
سەر بەرز دەکەنەوە و خەڵکی سووریا 
بــە ئاســانی لەو کەســانەی کــە هۆکاری 
نەهامەتییەکانیان بوون خۆش نابن. من 
ڕۆژئاڤای کوردســتان بە شکستخواردوو 
ئــەم  ســەربازییەوە  ڕووی  لــە  نازانــم، 
پاشەکشــێکردنە، واتــا هــەم پێشــڕەوی 
ســێکیان  هــەر  بەرگریکــردن،  هــەم  و 

دەتوانــن ببــن بــە بنەمای ســتراتیجییەک 
بۆ سەرکەوتنیان. . جیاوازیی باشووری 
کوردستان لەوەدایە کە بوە بە ناوچەی 
نفوزی ئەمەریکا کە تێیدا سەرکەوتوو 
بــوە، واتــا توانیویەتــی دەســەاڵتی خــۆی 
بــۆ  مەترســییەکان  بــکات.  ســەقامگیر 
جددیتــرە  زۆر  کوردســتان  باشــووری 
لــە مەترســییەکان بــۆ ســەر ڕۆژئاڤــای 
کوردســتان. باشــووری کوردســتان ئــەو 
جێگایەیــە کــە ڕووســیا بــۆ ئەمەریکای 
جێ هێشــتوە. خەباتی خەڵکی ڕۆژئاڤای 
کوردســتان و هاوکاریی هاوپەیمانەکانی 
لــە مــاوەی ئــەم چەنــد ســاڵە هــۆکاری 
)پەکەکــە(  ئەگــەر  بــوە.  شکســتی 
بــە  ڕۆژئاڤــا  چارەنووســی  بیەوێــت 
بــدات،  گــرێ  کوردســتانەوە  باکــووری 
سیاســەتێکی هەڵەیــە. بــە ڕای من دوو 
چارەنووسی جیاوازیان هەیە. ڕۆژئاڤای 
کوردســتان هیچ کات مەترســیی بۆ سەر 
تورکیــا نەبوە و بەردەوام ویســتوویەتی 
واڵتــە  ئــەو  لەگــەڵ  پێوەندییەکانــی 
ئاســایی بێت، هەر بۆیە لە ئێســتادا ئەو 
گلەیییە لە )پەکەکە( لە جێگای خۆیدا 
نییە. )پەکەکە( لە باکوور، ستراتیجی، 
سیاســەت و بەرژەوەندیــی تایبــەت بــە 
خــۆی هەیــەوە دەبێــت بــەردەوام بێــت 
بــۆ  لــە ســەری، ئــەوەی کــە بانگەشــە 
لــە  و  دەکرێــت  ئۆجــەالن  فەلســەفەی 
شــوێنە جیاجیاکانی کوردستان نوێنەری 
بــۆ خــۆی پەیــدا کــردوە بابەتێکــی تــرە، 
ئەوەی کە ئایا چەندە ئەو فەلســەفەیە 

کاریگەریی لە سەر ستراتیجی سیاسیی 
جێــگای  دانــاوە  کوردســتان  پارچەکانــی 
قســە و لێکدانەوەیــە. ســووریا بــوە بــە 
دەســەاڵتی ڕووســیا،  و  نفــوز  ناوچــەی 
ڕووســیا زلهێزێکــە کــە توانیویەتــی لــە 
ڕابــردوو  ســاڵی   )7،8( ملمالنێیەکــی 
ڕکەبەرەکانــی وەال بنێــت و ببێــت بــە 

بڕیاردەری کۆتایی. 

“

ئەگەر )پەکەکە( 
بیەوێت چارەنووسی 
ڕۆژئاڤا بە باکووری 
کوردستانەوە گرێ 
بدات، سیاسەتێکی 

هەڵەیە
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زوبێر ئایدار 
ئەندامى کۆنسەى ڕێڤەبەرى کۆما جڤاکێن کوردستان )کەجەکە(:

کۆما جڤاکێن کوردستان )کەجەکە( وەکوو دەستەیەک لە پشت 
ڕێڤەبەرى ڕۆژئاڤا دەبین بە سەربازى سیاسى و دیبلۆماسى

ئەمەریــکا بــە پێــى بەرژەوەندیــى خۆی مامەڵە دەکات، ئەمەریکا دیداریان لەگەڵ تورکیا کردوە و بڕیاریان داوە کە ڕێگە 
بدەن تورکیا هێرش بکات، ئێمە وەکوو کورد گرینگە ســوود لە ئەزموونى ڕابردوو وەربگرین و یەکێتییەکی بەهێزمان 
هەبێت، لە ئێستادا کە تورکیا لە ڕۆژئاڤای کوردستان هێرش دەکات، بەو مانای هێرشکردنە بۆ سەرجەم دەستکەوتەکانى 
کورد، واتا تەنها دژی هێزێک و الیەنێک نییە، تورکیا دوژمنایەتیى کورد دەکات بە هەموو جۆرێکیش ڕێککەوتن دژى کورد 
دەکات و دەیەوێت دەستکەوتى کورد لە هەموو شوێنێک تێک بدات. دەستووری سیاسیی سووریا بۆ کوردەکان زۆر گرینگە، 
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ئەگــەر لــە ئێستایشــدا هێرشــەکان بــۆ 
کۆتایییــان  کوردســتان  ڕۆژئاڤــای  ســەر 
پــێ بێــت، پرســی ڕۆژئاڤــا بــەردەوام لــە 
وەکــوو  ئێمــە  گرینگیشــە  ڕۆژەڤدایــە. 
کورد خۆمان زیاتر ڕێک بخەین و کاتێک 
گفتوگــۆ و دانیشــتن دەکرێــت لێهاتوانــە 
کــە  ئێســتادا  لــە  هەبێــت،  وەاڵممــان 
دوژمن هێرش دەکات، ئەرکی سەرەکیى 
هەمــوو  و  ڕێکخــرا  و  پــارت  هەمــوو 
کەســێکە لــە سەرانســەری کوردســتان 
کە پشــتگیرى لە خۆڕاگری ئەو هێزانە 
بــکات، پشــتیوانی تەنها بە قســە نابێت، 
بەڵکــوو بــە هەمــوو ڕەنگێــک بــە هێزى 
دیبلۆماســى  و  سیاســى  و  ســەربازى 
هــاوکار بــن تــا بتوانن ئەو هێرشــە تێک 
بشــکینن، ئێمــە وەکــوو کۆمــا جڤاکێــن 
کوردســتان )کەجەکــە( بڕیارمــان داوە 
وەکوو دەســتەیەک لە پشــت ڕێڤەبەرى 
ڕۆژئاڤــا دەبیــن بــە ســەربازى، سیاســى 
و دیبلۆماســى و بــە هەمــوو شــێوەیەک 
پشتگیریى دەکەین، واتا چۆن لە شەڕى 
دژى داعش هەموومان شەڕمان کرد، بە 
هەمان شــێوەیش پێویســتە لــە بەرانبەر 
تورکیا شــەڕ بکەین تا ســەر دەکەوین. 
لە ڕۆژی دەســتپێکی ئۆپراسیۆنی تورکیا 
تا ئێســتا، ئەگــەر ئێمە یەکێتیى خۆمان 
بە باشــی پێش بخەین دەتوانین دەوڵەتى 
تورکیــا تێــک بشــکێنین، بەتایبــەت مــن 
هەمــوو  و  ســەرکردایەتی  لــە  داوام 
کوردســتان  باشــووری  حیزبەکانــی 
پێویســتە  بارودۆخــەدا  لــەم  هەیــە، 

تەنهــا لــە ئاســتی قســە نــا، بەڵکــوو بــە 
هەمــوو شــێوەیەک پشــتگیریى ڕۆژئاڤــا 
ســەربازى، سیاســى  بــوارى  لــە  بکەیــن 
ســەرجەم  گرینگیشــە  دیبلۆماســى،  و 
هێــزەکان و بە گشــتی کــورد هەموویان 
لــە ســەر ئــەم بابەتــە گفتوگــۆ بکەن و 
ســتراتیژییەکى هاوبەشــیان هەبێــت تــا 
بپارێزیــن،  دەســتکەوتەکانمان  بتوانیــن 
کــورد  دوژمنانــى  بینــى  ئەوەمــان 
لــە  ڕێــک دەخــەن و  یەکێتیــى خۆیــان 
دژى کــورد دەوەســتنەوە، بۆیــە دەبێــت 
ئێمــە یەکێتییەکــى بەهێزمــان هەبێت، 
کــوردەکان دەبێــت هێزێکــی ســەربازی ، 
سیاسی و دیبلۆماسی بەهێزیان هەبێت، 
ئەگــەر نەتوانن ئەم کارە بکەن، هێرش 
و هەڕەشــەکان بۆ ســەر ئێمە بەردەوام 
کوردســتان  جڤاکێــن  کۆمــا  دەبێــت. 
زیاتــر لــە هــەر هێزێکــی ڕۆژئاڤــا لــەو 
کوردســتان  باکــوورى  لــە  خەباتدایــە، 
شــەڕ هەیــە و گەریــال لــە هــەر شــوێن 
تورکیــا  دەکات.  شــەڕ  ناوچەیــەک  و 
ئامــادە نییــە لەگــەڵ کــورد ڕێککەوتــن 
ســەرەکییە  هێزێکــى  ڕووســیا  بــکات. 
لــەو هەرێمــەدا، نێوەندگیریــى ڕووســیا 
حکوومەتــى  و  )هەســەدە(  نێــوان  لــە 
سووریا بە هۆى ئەوەیە کە گەلى کورد 
لــە ڕۆژئاڤــاى کوردســتان ڕووبــەڕووى 
ئەمەریــکا  و  بوەتــەوە  هێرشــێک 
پاشەکشــەى کــردوە، بۆیــە هێزێکــى تــر 
دەیەوێــت گفتوگــۆ و هاوکارى بکات، لە 
ئێســتا ڕۆژئاڤا پێویســتى بــە هاوکارى و 

پاڵپشــتى هەیــە، دەتوانــن هــاوکارى لــە 
هــەر  و  عێــراق،  عــەرەب،  یەکێتیــی 
الیەنێکــی تر وەربگرێت و پێویســتى بە 

ڕێککەوتنى دیبلۆماسى هەیە. 

“

ڕووسیا هێزێکى 
سەرەکییە لەو 

هەرێمەدا، نێوەندگیریى 
ڕووسیا لە نێوان 

)هەسەدە( و حکوومەتى 
سووریا بە هۆى ئەوەیە 

کە گەلى کورد لە 
ڕۆژئاڤاى کوردستان 
ڕووبەڕووى هێرشێک 

بوەتەوە



110
گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

سەعدی ئەحمەد پیرە 
ئەندامی مەکتەبی سیاسی )ی.ن.ک(:

لەمێژە ئێمە دەڵێین: گەردەلوولێک بە ڕێگاوەیە و پانتایییەکی 
زۆر لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە خۆ دەگرێت

جێگای سەرسوڕمان نییە کە ئەمریکا بەرانبەر کوردەکان لە ڕۆژئاوا ئەم کارەی کردوە، ساڵی )1975( بە سەرپەرشتیی 
کیســنجەر لــە ڕێککەوتننامــەی جەزائیــر دژی باشــوور هاوشــێوەی ئەمــە ڕووی دا. مافــی مــرۆڤ و دیموکراســی وەکــوو 
ماســکێکە کە دەیانەوێت بەرنامە قێزەونەکەی خۆیانی پێ دابپۆشــن. لە کاتی پێویســت ماســکەکە الدەبەن و هەموو دنیا 
ڕووی واقیعییان دەبینێت. تورکیا بە بێ گوێدانە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی، هێرش و هەڕەشە دەکاتە سەر قوبروس، سووریا 
و باشووری کوردستان. ماوەیەکی زۆرە بە بیانووی جۆراوجۆر لە باشووری کوردستانە، بوونی )پەکەکە(ی لەم بەشەی 



111
 ژمارە )35-34( تشرینی دووەم  2019

مانــەوە  بیانــووی  کردوەتــە  کوردســتان 
باشــووری  خاکــی  بــۆ  هێرشــەکانی  و 
ڕۆژئاڤــا  ڕووداوەی  ئــەم  کوردســتان. 
جــاری یەکــەم نییە بۆ کــورد ڕوو بدات 
و لــە داهاتوویشــدا دووبــارە دەبێتــەوە. 
بــە  کــورد  دەیانەوێــت  واڵتانــە  ئــەو 
پارچەپارچەیی بمێنێتەوە و ئازاد بێت بۆ 
کۆنتڕۆڵکــردن، بەاڵم کــوردەکان ئەگەر 
ببــن بــە هێزێکــی سیاســی، ئابــووری و 
کۆمەاڵیەتی، دەتوانن دەستکەوتەکانیان 
بپارێــزن و ســەرکەوتوو بــن.  بــە ڕای 
من پێشــتر ڕۆژئاڤا لەم ڕووداوە ئاگادار 
کرابوەوە، لە الیەن یەکێتیی نیشتمانیی 
کوردســتان و ســەرۆک کۆمــاری عێراق، 
ماوەیەک پێش ئێستا ئاگاداریان کردنەوە 
لــە  کــە ئەمریــکا دەیەوێــت هێزەکانــی 
نابێــت  کەواتــە  بکشــێنێتەوە،  ڕۆژئاڤــا 
جێــگای  دا  ڕووی  کــە  ئەمــەی  بڵێــن 
دەڵێیــن:  ئێمــە  لەمێــژە  سەرســوڕمانە. 
گەردەلوولێک بە ڕێگاوەیە و پانتایییەکی 
زۆر لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە خۆ 
دەگرێــت. زۆر جــار لــە مێــژوو ڕووی 
لــە  بەرژەوەندییــەکان  ئێســتا  داوە، 
بتوانێــت  کــێ  واتــا  هەڵســەنگاندندان، 
بەرهەمێکــی زیاتر بــە واڵتە زلهێزەکان 
دەبوایــە  دەگیرســێنەوە.  لــەوێ  بــدات، 
ئێمــەی کــورد هەوڵــی ئــەوە بدەیــن کــە 
بە جیدی هەڵیسەنگێنین، کورد بێکەس 
نییــە، لــەم ڕووداوەی ڕۆژائاڤــا بینیمــان 
باشــووری کوردســتان هەمــوو  لــە  کــە 
و  نــا  وەال  ناکۆکییەکانیــان  هێــزەکان 

پشــتیوانیی خۆیــان دەربڕی بــۆ ڕۆژئاڤای 
کوردســتان. کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی و 
واڵتانــی ئەورووپــا لــە ترســی هەندێــک 
هەڵوێســتی  تورکیــا  لەگــەڵ  کێشــەیان 
ئیجابییــان نوانــد. ســەبارەت بــە تورکیا 
و )پەکەکــە( دەبێــت بڵێــم: کــە تورکیــا 
نایەوێــت پرســی )پەکەکــە( چارەســەر 
بێت، بەڵکوو بە پێچەوانەوە سیاسەتی 
هیزێکــی  )پەکەکــە(  دەکات،  پێــوە 
ئەوەیــە  دژی  تورکیــا  و  چەکــدارە 
هەڵگرێــت  چــەک  هاوواڵتییەکــی  کــە 
بــەاڵم  بــە حکوومەتەکــەی.  بەرانبــەر 
ئەندام پەرلەمانەکان چەکیان پێ نییە، 
ســەرۆک شــارەوانییەکان چەکــدار نین، 
ســەدان کادریری )هەدەپە(ی خســتوەتە 
گرتووخانەکان، ئەم هەڵوێستەی تورکیا 
خەڵــک ناچــار دەکات چەکــدار بنــەوە، 
ئەمەیــش پاڵپشــتییەکە بــۆ )پەکەکــە(، 
لــە  پشــتیوانی  کارە  بــەم  خۆیــان  واتــا 
)پەکەکــە( دەکــەن و بەهێــزی دەکــەن، 
ئــەوان  ئامانجــی  ڕاســتی  بــە  ئەگــەر 
لــە  ڕێــز  بێــت  )پەکەکــە(  الوازکردنــی 
هەڵبژاردنەکان دەگرێت، ڕێز لە ئەندام 
و  شــارەوانییەکان  و  پەرلەمانــەکان 
خەڵکــی ســڤیڵ دەگرێــت، هــەوڵ بــدات 
باکــووری  خەڵکــی  نوێنــەری  وەکــوو 
کوردســتان قەبووڵیــان بــکات و ڕێزیــان 
بگرێــت. بــەاڵم تورکیــا وەکــوو دوژمــن 
مامەڵەیــان لەگــەڵ دەکات، واتا لە هەر 
حاڵەتێکــدا دەیەوێــت دژایەتــی خۆی بۆ 
کــورد دەرببڕێــت، کێشــەکە )پەکەکــە( 

نییە. تورکیا بە ئاشکرا و لە ئاستی پلە 
بااڵکانــی حکوومــەت، وەزیــری دەرەوە و 
وەزیــری بەرگری هەڵوێســتی دژی کورد 
دەنوێنــن. بوونــی ئەبووبەکر بەغدادیش 
لــەو ســنوورە پێوەندیــی بــەم بابەتــەوە 
تورکیــا  بــە  ڕاســتەوخۆ  واتــا  هەیــە، 
یــان بــە گــروپ و کۆمەڵــە ئیرهابییــە 
ئیســالمییەکان کــە پێوەندییــان لەگــەڵ 

تورکیا هەیە. 

“

لەمێژە ئێمە دەڵێین: 
گەردەلوولێک بە 

ڕێگاوەیە و پانتایییەکی 
زۆر لە خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاست لە خۆ 

دەگرێت
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شاهۆز حەسەن 
هاوسەرۆکی پارتی دیموکراتی سووریا )پەیەدە(:

تا کاتێک کە کوردێک لە سەر زەوی مابێت، گەییشتن بە سیستەمێکی 
دیموکراتی و سووریایەکی دیموکراتیک بەردەوام دەبێت

ئێمــە گرینگــی بــە دانوســتان و گفتوگــۆ دەدەیــن لەگــەڵ ڕووســیا و واڵتانی ئەورووپا. لە ســەر ئەو باوەڕەین کە پرســی 
ئێمە لەگەڵ ســووریا پرســێکی سیاســییە و دەبێت بە گفتوگۆ چارەســەر بکرێت، بەاڵم هێرشــەکانی تورکیا بە مەبەستی 
کۆمەڵکوژی و گۆڕینی دیمۆگرافیای ڕۆژئاڤای کوردستانە، دەبێت بەرانبەر بە داگیرکاریی تورکیا و چارەسەرییەکی سیاسی، 
خەباتێکی جددی بکرێت. ئەو ڕێککەوتنانەی کە کراوە بە تایبەتی لە نێوان ڕووسیا و تورکیا، بە دڵی ئێمە نەبوە، بەاڵم 
ئێمە ئاگربەستمان قەبووڵ کردوە، باکووری خۆرهەاڵتی سووریا، پارچەیەکە لە سووریا، کەواتە دەبێت چارەسەرییەکی 
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سیاســیی بۆ بکرێت. ئەمەریکا، ڕووسیا 
ســنوورانە  ئــەو  دەبێــت  ســووریا  و 
بپارێــزن، نابێــت دەرفەتــی هاتنەنــاوەوە 
بــە تورکیــا بــۆ خاکــی ســووریا بــدەن. 
ئەرکــی  تەنهــا  ســنوورەکان  پاراســتنی 
ئێمــە نییــە، بەڵکــوو دەبێــت ئەوانیــش 
بەشــدار بــن لــەم پڕۆســە. گرینگــی بە 
هەوڵەکانــی ڕووســیا بــۆ چارەســەرێکی 
گونجاو دەدەین. بەاڵم ئەم چارەسەرییە 
نابێــت لــە ســەر پشــکی گەلــی کــورد و 
دەســتکەوتەکانی بێــت و نابێــت بهێڵین 
تورکیــا واڵتــی ئێمــە داگیــر بــکات. لــەم 
ماوەیەدا دانوستان کراوە، لەو باوەڕەدام 
کــە لــە ماوەیەکــی نزیکــدا هەندێــک لە 
لــە  بــەاڵم  بــن،  ئاشــکرا  ئەنجامــەکان 
لــە  کــورد  گەلــی  بەرژەوەندیــی  پێنــاو 
ڕۆژئاڤــای کوردســتان و ڕێگریکــردن لە 
فراوانکردنــی هەوڵــە داگیرکارییەکانــی 
تورکیا، خواستەکانی جێبەجێ دەکەین. 
هێرشی تورکیا کاریگەرییەکەی نەرێنیی 
لە سەر شەڕی داعش هەبوو، ئەمەریکا 
دەرچــوو،  هەڵــە  بــە  لێکدانەوەکانــی 
ئەوە مافی تورکیا نییە کە ســنوورەکان 
ببەزێنێت و بێتە خاکی سووریا و ببێتە 
هەڕەشــە بۆ ســەر گەلی ئێمە. دەبوایە 
جیاوازتــر  زۆر  ئەمەریــکا  هەڵوێســتی 
لــەوە بوایــە، بەاڵم بە داخەوە لە ســەر 
ئەم پرسە هەڵوێستیان وەکوو پێویست 
نەبــوو، بــەاڵم دەرفەتی ڕاســتکردنەوەی 
هەڵــەکان بــۆ ئەمەریکا هەیــە، یەکەم: 
هێرشــانە  بــەم  کۆتایــی  دەتوانێــت 

چارەســەرییەکی  بــۆ  دوەم:  بهێنێــت، 
لــە ســووریا دەبێــت  سیاســیی گونجــاو 
گەلــی باکــوور و خۆرهەاڵتــی ســووریا 
بەشــدار بــن، هــەر بۆیــە ئەمەریــکا و 
واڵتانــی هاوپەیمــان دەبێت ڕۆڵی خۆیان 
بگێڕن. تورکیا بە عەقڵیەتێکی شۆڤێنی 
حکوومــەت بەڕێوە دەبات، کە بەردەوام 
دژایەتیــی  و  زوڵمــوزۆر  لــە  پەیــڕەوی 
کــردوە، هەمــوو کوردیــش بــە دوژمنــی 
کــوردی  ڕاگەیاندنــی  دەزانێــت.   خــۆی 
دەبێت جەخت لە ســەر ئەوە بکاتەوە، 
دژە  و  توندڕەوانــە  عەقڵیەتێکــی  کــە 
کــورد هێــرش دەکاتە ســەر گەلــی ئێمە، 
تورکیــا دوژمنــی گەلی کوردە لە هەموو 
عەقڵیەتــی  کوردســتان.  پارچەکانــی 
ئەردۆگان دژی هەموو دەستکەوتەکانی 
لــە  پالنەکەیــان  ئەگــەر  و  کــوردە 
ڕۆژئاڤای کوردســتان سەرکەوتوو بێت، 
باکــوور  باشــوور،  بــۆ ســەر  مەترســیی 
دەبێــت،  کوردســتانیش  خۆرهەاڵتــی  و 
لــە هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان و 
لــە ڕۆژئاڤــای کوردســتان،  تایبــەت  بــە 
دەبێت تێکۆشــەرانی ئازادیی گەلی کورد 
هەڵوێســت و پالنــی جددیــان بەرانبــەر 
بــە تورکیــا هەبێــت، چونکە مەترســیی 
تورکیــا و عەقڵیەتەکەی تەنها بۆ ســەر 
بەڵکــوو  نییــە،  تایبــەت  پارچەیەکــی 
بــۆ هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان بــە 
هەیــە،  کوردســتان  باشــووری  تایبــەت 
کوردەکانی باشــووری کوردســتان دەبێت 
تورکیــا زۆر  پیالنەکانــی  بەرانبــەر  لــە 

هۆشــیار بــن. تــا کاتێــک کــە کوردێک لە 
ســەر زەوی مابێــت، خــەون و خەیاڵــی 
سیســتەمێکی  بــە  گەییشــتن  ئــازادی، 
دیموکراتی و ســووریایەکی دیموکراتیک 
بــەردەوام دەبێــت، ئێمــە بەردەوامین لە 
لــە ســەر  ئێمــە  تێکۆشــان.  خەبــات و 
ئەو باوەڕەین کە ســەرکەوتن نزیکە و 

کۆتایی بە خەونەکانی کورد نایەت. 

“

ئەگەر پالنەکەیان لە 
ڕۆژئاڤای کوردستان 

سەرکەوتوو بێت، 
مەترسیی بۆ سەر 

باشوور، باکوور 
و خۆرهەاڵتی 

کوردستانیش دەبێت
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عومەر ئیلخانیزادە 
سکرتێری کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان:

دەرسێک کە لەم ڕووداوە دەتوانین وەری بگرین ئەوەیە کە ئێمە لە 
هەموو بەشەکانی کوردستان هێشتا ئامادەی ئەگەرەکان نین

ناوچەکــە بــەردەوام ئاڵوگــۆڕ و ڕووداوی گــەورە بە خۆیەوە دەبینێــت، بزووتنەوەی کورد دەبێت خۆی بۆ هەر ئەگەرێک 
ئامادە بکات. دەرســێک کە لەم ڕووداوە دەتوانین وەری بگرین ئەوەیە کە ئێمە لە هەموو بەشــەکانی کوردســتان هێشــتا 
ئامــادەی ئەگــەرەکان نیــن. یەکگرتوویــی و ســتراتیجییەکی هاوبــەش لــە نێــوان هێزە کوردییــەکان بوونی نییــە. ، ئەگەر 
هەموو ئۆمێدیشــمان لە ســەر ئەم یەکگرتووییە دابنێین، لەوانەیە تووشــی گرفت ببین، چونکە لە ئێســتادا بە ئاســانی 
نایەتە ئاراوە، هێزە کوردییەکان بە پانتایی هەموو کوردستان بەرەو ڕووی داگیرکەرانی کوردستانن، دەبێت ئەو واقعیەتە 
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ببینیــن و واز لە دروشــمی یەکگرتووی 
کــورد نەهێنیــن، بەاڵم دەبێــت بۆ دۆخی 
ئێستا بیر لە ڕێگەچارەیەکی گونجاوتر 
کــورد  خەڵکــی  هەمــوو  بکەینــەوە. 
یەکگرتــوو  ڕۆژئاڤــا  لــە  پشــتیوانی  بــۆ 
خۆرهــەاڵت،  لــە  بــوون،  یەکدەنــگ  و 
باشــوور و دەرەوەی واڵتیــش. لەوانەیــە 
ئــەم خەڵکــە ڕەخنەیــان لــە حیزبەکان 
هەبێت بەاڵم لە پرســێکی لەم شــێوەیە 
یەکگرتــوون. بە ڕای من )پەکەکە( کە 
کاریگەریــی لە ســەر هێزەکانــی ڕۆژئاڤا 
هەیــە، بتوانێــت دیالۆگ بکات بۆ ئەوەی 
یەکێتیــی نەتەوەیــی لەوێ پێک بێت، لە 
نێــوان هێزەکانــی خۆرهــەاڵت یەکێتیــی 
پێک بێنین، باشــووری کوردستان دەبێت 
لــەو دەنگــە جیاوازانــە ڕزگاری بێــت و 
بکاتــەوە  ڕوون  خــۆی  سیاســەتەکانی 
تورکیــا،  دەرەوە:  دنیــای  بەرانبــەر  لــە 
عێــراق و ئێــران. دەتوانیــن قەیرانەکان 
تــێ پەڕێنیــن، قۆناغێکی نــوێ لە ڕۆژئاڤا 
دەســت پــێ دەکات، بــەاڵم بــەو شــێوەیە 
نابێت کە کورد بکەوێتەوە ژێر دەســتی 
تورکیــا  ئەگــەر  تورکیــا.  یــان  ئەســەد 
بــۆ  بێــت  ســەرکەوتوو  پالنەیــدا  لــەم 
باشووریش دەتوانێت، چونکە بە ئاشکرا 
دەڵێن: ئێمە هەمان سیاســەت پەیڕەوی 
دەکەیــن و دوای تیــرۆر دەکەویــن.  بــە 
لــەم  دیالۆگەکانمــان  دەبێــت  مــن  ڕای 
ڕوەوە بێــت. هــەر تێکۆشــەرێک و هەر 
حیزبێکــی کوردســتانی، کە پێی خۆشــە 
پرســی کــورد پێــش بکەوێــت، دەبێت لە 

هەمــوو بەشــەکان هەوڵــی بــۆ بــدات و 
هەمــوو پارچەکان یارمەتیــدەری یەکتر 
پالنــە  لــەم  تورکیــا  مــن  ڕای  بــە  بــن. 
ســەرکەوتوو نابێــت، ئێمــە ڕۆژئاڤامــان 
لــەوە  بیــر  نابێــت  لــە دەســت نەچــوە، 
بکەینــەوە کــە ڕۆژئاڤــا و کانتۆنەکانــی 
ئەســەد،  دەســەاڵتی  ژێــر  دەکەونــەوە 
ناوچەکــەدا  لــە  زیاتــر  ئاڵوگۆڕێکــی 
ناوچەکــە  ئاڵــۆزی  دەدات. دۆخــی  ڕوو 
دەتوانێــت بــۆ ئەمریــکا دیــاری بــکات کە 
لە عێراق یان سووریا چ بڕیارێک دەدات 
لە ســەر مانــەوە یان کشــانەوە. ئەگەر 
بزووتنەوەی کورد گۆڕانکاری لە خۆیدا 
پێک نەهێنێت، لە ڕووی ستراتیجییەوە 
تووشــی جۆرێک قەیــران و نایەکدەنگی 
دەبینــەوە. هەموو بزووتنــەوەی کوردی 
تــا ئێســتا لە ســەر ئــەو باوەڕەیە کە لە 
ڕووی سیاســی و دیالۆگ دەکرێت پرسی 
کــورد چارەســەر بکرێــت. داگیرکەرانی 
کــە  بــوون  الیەنــە  ئــەو  کوردســتان 
دەرفەتــی ئەمەیــان نــەداوە، ئێمــە ئــەو 
سیاســەتەمان قەبووڵە، بەاڵم بۆ ئەوەی 
هەڵەکانــی  دەبێــت  بکەیــن؟  چــی  کــە 
خۆیشــمان بناســین، ڕاســتە دەوڵەتێکــی 
داگیــرکار و دژی کــورد لــە تورکیــا لــە 
ســەر دەســەاڵتە، بەاڵم هەڵەکانی کورد 
پاڵنــەری ئــەم هەنگاوانــەی تورکیابــوو. 
لــە  الیەنــەکان  هەڵوێســتی  شــێوەی 
بــە  بەرانبــەر  کوردســتان  پارچەکانــی 
حکوومەتــەکان جیــاوازە. ئەمە کۆتایی 
مێژوو و بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژئاڤای 

کوردستان نییە، ئەم گرفتەیش دوا جار 
کۆتایی دێت. هەڵوێســت و پەالمارەکانی 
کوردســتان  ڕۆژئاڤــای  ســە  بــۆ  تورکیــا 
بــە زیانــی خــۆی تــەواو دەبێــت، کــورد 
دەتوانێت ســوود لەو ڕووداوانە ببینێت 
کە لە ئێستادا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

لە ئارادایە.

“

ڕاستە دەوڵەتێکی 
داگیرکار و دژی کورد 

لە تورکیا لە سەر 
دەسەاڵتە، بەاڵم 

هەڵەکانی کورد پاڵنەری 
ئەم هەنگاوانەی 

تورکیابوو
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ڕەمزی کارتاڵ 
هاوسەرۆکی کۆنگرەی گەل:

کورد بە یەکگرتووی خۆی دەتوانێت ڕای ئەمریکا لە سەر ترامپ و ڕای 
ئەورووپا لە سەر تورکیا بگۆڕێت

پێویســتە بــە باشــی سیاســەتی تورکیــا بزانیــن، تورکیــا خــۆی بــۆ ســاڵی )2023( کە یــادی )100( ســاڵەی پەیمانــی لۆزانە، 
ئامــادە دەکات. دەیەوێــت بــەم یــادە پەیمانــی لۆزان نوێ بکاتەوە، ئەم پەیمانە دەســتکەوتەکانی گەلی کورد لە خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاست لە ناو دەبات. دەستێوەردان لە سەرێکانی و گرێ سپی لە الیەن تورکیا وەکوو دەستپێکێک وایە، ئامانجی تورکیا 
ئەوەیە لە باکوور و خۆرهەاڵتی ســووریا دەرفەت نەدات کورد کیانێکی ســەربەخۆی هەبێت. . دۆخی ئێســتای ڕۆژئاڤای 
کوردســتان ببێتــە هــۆی دروســتبوونی یەکێتیــی نەتەوەیــی، کــورد بــە یەکگرتــووی خــۆی دەتوانێت ڕای ئەمریکا لە ســەر 
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ترامپ و ڕای ئەورووپا لە سەر تورکیا 
بگۆڕێــت. بــێ گومــان سیاســەتی تورکیا 
باشــوور  بــۆ هێرشــی ســەر ڕۆژئاڤــا و 
ئەوەیە کە بە بیانووی بوونی هێزەکانی 
کێشــەی  دەکات،  هێــرش  )پەکەکــە( 
تورکیــا، مەوجودیەتــی  گەلــی کــوردە. 
دامەزراندنیــەوە  ســەرەتای  لــە  تورکیــا 
لــە  بــوە.  کــورد  دەســتکەوتەکانی  دژی 
ســەربازی  زۆری  هێزێکــی  ئێســتادا 
تورکیــا لە باشــووری کوردســتان هەیە، 
ناوچەیەکــی بەرفراوانــی داگیر کردوە، 
بــۆ  نییــە  )پەکەکــە(  تورکیــا  بیانــووی 
هێرشــکردن، لــە ڕیفراندۆمی باشــووری 
شــێوەیەک  هەمــوو  بــە  کوردســتان، 
ناڕەزایەتیــی کــۆ کــردەوە بەرانبــەر ئەم 
پرســە، هێرشی تورکیا بۆ سەر ڕۆژئاڤا، 
تاقیکردنەوەیەکــە،  کــورد  گەلــی  بــۆ 
تەنهــا  بێــت،  ســەرکەوتوو  ئەگــەر 
ڕۆژئاڤــا لە ناو ناچێــت، بەڵکوو هەموو 
دەســتکەوتی گەلی کورد لە خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاســت لــە ناو دەچێــت. گەلی کورد 
دەیەوێــت لــە باکــووری کوردســتان بــە 
چارەســەرێکی ئاشــتییانە بــگات لەگــەڵ 
تورکیا، بەاڵم ئەو هەبوونی گەلی کورد 
قەبــووڵ نــاکات. تورکیــا لــە ئێســتادا لە 
هێرشــانە  بــەم  گەورەیــە،  قەیرانێکــی 
سیاســیی  و  ئابــووری  قەیرانــی  لــە 
خــۆی ڕزگار بــکات.  ئەگــەر کــورد بــە 
بــەردەوام  خۆڕاگــری  لــە  یەکگرتــووی 
بێــت، دڵنیــام ڕای گشــتی دنیــا بەرانبــەر 
تورکیا دەگۆڕن.داعش پڕۆژەی سیاسەت 

و پڕۆژەی هاوبەشی بەشێک لە واڵتانی 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بوو، بە کوشتنی 
بەغــدادی بیــر و بــاوەڕی ئەو واڵتانە لە 
نــاو دەچێــت و شکســتێکی گەورەیە بۆ 
لــە  ســەرەکییەکان  حیزبــە   ، ئــەوان. 
هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان دەبێت 
بەرژەوەندیــی گەلــی کــورد بکــەن بــە 
بــەم  بتوانێــت  کــورد  ئەگــەر  بنەمــا. 
شــێوەیە سیاســەت بکات هــەم بەهێزتر 
دەبێــت هەم دەبێتە پرســێکی گرینگ لە 
دنیــا. لــە ئێســتادا ڕۆژئاڤــای کوردســتان 
ناوبانگــی  و  گرینــگ  پرســێکی  بوەتــە 
پشــتگیرییەکی  و  دەرکــردوە  گــەورەی 
جیدی لێ کرا، کە بۆ ئێمە زۆر گرینگە. 
ئەگــەر کورد یەکگرتــوو بێت دەتوانێت 
گۆڕانــکاری بــە سیاســەتی هەمــوو دنیــا 
لە ســەر ترامــپ و ئەردۆغــان بهێنێت، 
پێویســتە کورد بــە یەکێتیــی نەتەوەیی 
بەهێــز  و  یەکگرتــوو  ســتراتێجییەکی 
دابڕێژێــت. پێویســتە کــورد بزانێــت کە 
ئەمریــکا، ڕووســیا و تەنانــەت هەمــوو 
دنیا لە ســەر کورد شــەڕ لەگەڵ تورکیا 
ناکەن، هەر بۆیە دەبێت کورد، یەکەم: 
یەکگرتــوو بێــت، دوەم: دەبێت یەکێتیی 
نەتەوەیــی لە نێــوان هێــزەکان هەبێت، 
ئەوە ڕاســتە هەموو کوردەکان لە هەر 
چوار پارچەی کوردستان و لە دەرەوەی 
واڵت بۆ پشتیوانی لە ڕۆژئاڤا یەکگرتوو 
بــوون، بەاڵم پێویســتە لە نێوان حیزبە 
سیاســییەکانیش ئەمــە ببینرێــت. ئەمــە 
و  کــورد  بــۆ  مێژوویییــە  دەرفەتێکــی 

بــە  بــە یەکگرتوویــی خۆیــان  دەتوانــن 
ئامانجەکانیــان بگــەن. تورکیــا بۆ ســەر 
باکوور، باشوور، خۆرهەاڵت و ڕۆژئاڤای 

کوردستان مەترسییەکی جیدییە. 

“

 ئەگەر کورد بە 
یەکگرتووی لە خۆڕاگری 

بەردەوام بێت، دڵنیام 
ڕای گشتی دنیا بەرانبەر 

تورکیا دەگۆڕن
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مستەفا مەولوودی 
سکرتێری حیزبی دیموکراتی کوردستان )حدک(:

ئیلهاموەرگرتن لە )پەکەکە( بیانووی داوەتە دەست تورکیا بۆ 
هێرشکردن بۆ سەر ڕۆژئاڤای کوردستان

بــە داخــەوە کــورد ڕێــگای زۆری لــە بەردەمــدا نییــە بۆ هەڵبژاردنی پرســەکان، هەمــوو کات بە پێــی بارودۆخەکە دەبێت 
ڕێگایەک هەڵببژێرێت کە کەمترین زیانی بۆی هەبێت. کورد دەبێت واقیعی دۆخی ئێستا قەبووڵ بکات، ڕێککەوتنی نوێی 
نێوان تورکیا و ڕووســیا کە هێشــتا کاریگەرییەکانی دیار نییە، بەاڵم بەراورد بە ڕێککەوتنەکانی پێشــوو دەرفەتێکە بۆ 
ڕێکخستنەوەی کورد و دەتوانێت سوود لەو پشتیوانییە مەعنەوییە نێونەتەوەییە کە بۆی ڕەخساوە وەربگرێت. ڕەوشی 
ڕۆژئاڤــا جیاوازیــی زۆری هەیــە، کــورد لــەوێ هەوڵــی زۆری داوە بۆ ئەوەی بــە ماف و ئازادییەکانی بگات، هەڵســوکەوت 
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بــە  بــوە و  و پێوەندییەکانــی عەقاڵنــی 
بــەاڵم  کــردوە،  سیاســەتی  وریایییــەوە 
النــی  )پەکەکــە(،  لــە  ئیلهاموەرگرتــن 
تورکیــا  دەســت  داوەتــە  بیانــووی  کــەم 
ڕۆژئاڤــای  ســەر  بــۆ  هێرشــکردن  بــۆ 
کوردســتان. کوردەکانی ســووریا لەگەڵ 
ئــەوەی کــە ڕێگای زۆریان لــە بەردەمدا 
بوە و لە زۆر ڕوەوە سەرکەوتوو بوون، 
داوەتــە  بیانوویــان  ڕوەوە  لــەو  بــەاڵم 
دەستی دوژمن. ئەگەر ئاوڕێک لە مێژوو 
بدەینــەوە کــە دوژمنــان بەرانبەر کورد 
چییان کردوە؟ واتا کۆماری کوردستان و 
یەکێتیی ســۆڤیەت، شــەڕی نێوان ئێران 
و عێــراق، بزووتنــەوەی کورد لە دەیەی 
)1970( و ڕێککەوتننامــەی جەزائیــر، 
دەڵێــت  پێمــان  ئێســتایش  ڕووداوەکانــی 
کــە کــورد لەگەڵ ئــەوەی مافی خۆیەتی 
کــە خاوەنــی کیانــی خۆی بێــت، خاوەنی 
دەســەاڵتی سیاســیی خــۆی بێــت، بــەاڵم 
دەبێت کێشــە سیاسی و ئەتنیکییەکانی 
لــە چوارچێــوەی واڵتانــی دەســەاڵتداری 
ناوچەکــە )تورکیــا، ســووریا، ئێــران و 
عێــراق( چارەســەر بــکات. حیزبی ئێمە 
پشــتی بە نەتەوە و تێکۆشــەرانی خۆی 
بەســتوە، بــەاڵم زۆر ئاســایییە کــە لــە 
کێشــە و دژایەتــی نێــوان دەوڵەتــەکان، 
کۆمەڵێــک  بەرژەوەنــدی،  کێشــەی 
دەرفــەت دروســت دەبێت و ســوودی لێ 
وەردەگرێت. ئەگەر ئاگاداری سیاســەتی 
ئێمە بن و گوێتان لە بەرپرســانی ئێمە 
بووبێــت، زۆر بــە ڕوونــی دەڵێیــن کــە 

ئەمریــکا  ئابووریــی  و  فشــاری سیاســی 
و هاوپەیمانــەکان بــۆ ئێــران دەتوانێــت 
گرفت بۆ حکوومەتی ناوەندی و دەرفەت 
بــۆ بزووتنــەوەی کۆمەاڵیەتیــی ئێران و 
بزووتنــەوەی سیاســیی کــورد دروســت 
بکات. کورد دەبێت ســوود لەو دەرفەتە 
سیاســەتی  بنەمــای  ئەمــە  وەربگرێــت، 
بــە  پشــت  کــە  ئــەوەی  نــەک  ئێمەیــە، 
دەوڵەتێکی دیاریکراو ببەستین، چونکە 
بــە ڕای مــن ئــەو واڵتانە لــە ناوچەکە، 
بۆ بەرژەوەندیی خۆیان هاوپەیمانییەتی 
پێک دەهێنن. تێکۆشەران و گەریالکانی 
ڕۆژئاڤــا تەنهــا بــۆ مــاف و ئازادییەکانــی 
خۆیــان شــەڕیان نەدەکــرد، بەڵکــوو لــە 
بەرانبــەر بیرۆکــە و فیکرێکــی تاریکــدا 
شەڕیان دەکرد کە دەیویست مرۆڤایەتی 
تووشــی کێشــە بــکات، هــەر بۆیــە مــن 
لــەو ماوەیەدا وتووێژێکــی دوورودرێژم 
هەبوو و بە وردی تاوتوێم کرد و وشەی 
خەیانەتــم بــۆ ئــەم دۆخــە بەرانبەر بە 
بــە کار هێنــاوە. دەســەاڵتدارانی  کــورد 
کــوردی  کــە  واڵتانــەی  ئــەو  سیاســیی 
تێدایــە، پێیــان خۆش نییە کورد خاوەنی 
کیانــی سیاســیی خــۆی بێــت، تەنانــەت 
لــە چوارچێــوەی دەوڵەتەکەیشــدا بێت، 
ئەگەر قســەی مەزڵــوم کۆبانێ بەراورد 
بکەین لەگەڵ قســەیەک کە )74( ســاڵ 
محەمــەد  قــازی  پێشــەوا  ئێســتا  پێــش 
باســی کــرد، ئەوەیە کە نەتــەوەی کورد 
دەبێت لە ســەر خاکی خۆی بمێنێتەوە. 
ئــەوەی کــە  پێنــاو  لــە  پێشــەوا گیانــی 

نەتەوەکــەی ئــاوارە نەبێــت، فیــدا کرد، 
دوا جار نەتەوەی کورد قازانجی کرد لە 
مانــەوە لــە خاکی خــۆی، مەزڵوم کۆبانێ 
بابەتێکــی  بــە  ئامــاژەی  قســەکەیدا  لــە 
گرینــگ دا، ئــەوەی کە لە نێوان ســازان 
ســازان  نەتەوەکەمــان،  قڕکردنــی  و 

هەڵدەبژێرین. 

“

ڕۆژئاڤا تەنها بۆ ماف 
و ئازادییەکانی خۆیان 

شەڕیان نەدەکرد، 
بەڵکوو لە بەرانبەر 
بیرۆکە و فیکرێکی 

تاریکدا شەڕیان دەکرد 
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عومەر شێخ مووس 
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری )ی.ن.ک(:

ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری سەربەخۆی ڕۆژئاڤا وەکوو پێشوو نامێنێت

فشــاری تورکیا و دەســتدرێژیی ئەردۆغان بە ســەر ڕۆژئاڤای کوردســتان و قەبووڵکردنی ئەم فشــارانە لە الیەن ئەمریکا 
و ڕووســیاوە وایان کرد کە هەندێک پاشەکشــێ لە ڕۆژئاڤا بکرێت. بە ڕای من ئەمە قەیرانێکی کاتییە، ئەو مەترســییە 
گەورەیە کە لە ســەر گەلی کورد بوو، ڕاوەســتاوە، ئەم قەیرانەش تێپەڕ دەبێت. ئێمە تەنها بە یەکێتیی ڕیزەکانی گەل 
ســەرکەوتوو دەبیــن، بــە نایەکگرتوویــش ژێر دەکەوین، پێداچوونەوەی هەڵوێســتەکانی پێشــوومان، یەکێتی و یەکڕیزی، 
ئامادەکاری بۆ هاوکاریی فراوان و گۆڕانکاری لە شێوەی بەڕێوەبردن، دەتوانێت چارەسەری دۆخی ئێستا کورد بێت. لە ڕووی 
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خۆبەڕێوەبــەری  ئیــدارەی  پراکتیکــەوە 
ڕۆژئاڤــا  لــە  کــە  کــوردی  ســەربەخۆی 
هەبــوە وەکــوو جــاران نامێنێــت، وەکوو 
ناوچەیەکی پێکەوە بەستراو لە ڕووی 
یەکتــر  لــە  و  نەمــاوە  جوگرافییــەوە 
جیــا بوەتــەوە، چ لــە نێــوان عەفریــن و 
کۆبانی، چ لە نێوان کۆبانێ و سەرێکانی 
لــە  ئەردۆغــان  تــر.  ناوچەکانــی  و 
چەندیــن  دوایییانــە  ئــەم  وتارەکانــی 
جــار ڕای گەیانــدوە کــە ئێمــە هیچ کات 
قەبــووڵ ناکەیــن کە کیانێکی کوردی لە 
خواروی ســنوورەکانی ئێمە لە ســووریا 
دروست ببێت. ئەو ڕێککەوتنانە کە تا 
ئێســتا کراوە باســی ڕەوشــی لەشکری و 
ڕێککەوتنــی چاودێریی ســنوور دەکەن، 
بەڕێوەبــردن  و  سیاســییەکەی  الیەنــە 
هێشــتا لــە گفتوگــۆدان، ئــەوان ئامادەن 
بگــرن،  ڕێککەوتنــەکان  لــە  ڕێــز  کــە 
ئەمریــکا،  و  تورکیــا  ڕێککەوتنــی  واتــا 
ڕێککەوتنــی تورکیــا و ڕووســیا. تەنهــا 
نەکــردوە  کــورد  لــە  پشــتی  ئەمریــکا 
بەڵکــوو ڕووســیاش پشــتی لــە کۆمــاری 
مەهابــاد پشــتی لە کورد کــرد، بەریتانیا 
و فەڕەنســاش بــە هەمــان شــێوە. ئــەم 
زلهێزانــە بــە دوای بەرژەوەندییەکانــی 
خۆیان دەکەون، دەبێت ســەرکردایەتیی 
کــوردی ئەوە لە بەرچــاو بگرێت کاتێک 
واڵتانــە  ئــەم  لەگــەڵ  دەیەوێــت  کــە 
هاوپەیمانیەتی بکات، دەبێت بە ئاشــکرا 
و بــە مــەرج لەگەڵیان دانوســتان بکات. 
ئەوە بێ وەفاییەکی زۆر گەورە بوو لە 

الیــەن ئەمریکاوە کە لــە ڕۆژئاڤا ڕووی 
دا، چونکــە لــە شــەڕی داعــش هــەم لــە 
باشووری کوردستان و هەم لە ڕۆژئاڤاى 
لــەو  ســەرەکی  بەشــێکی  کوردســتان 
شەڕە کوردەکان کردیان. بۆ نموونە لە 
شــەڕی داعــش لــە ڕۆژئاڤاى کوردســتان، 
هێزە کوردەکان )12( هەزار شــەهید و 
)25( هــەزار برینداریــان داوە، بــەاڵم لە 
هێزەکانــی ئەمریکا تەنها )10( ســەرباز 
کــوژراوە. هــەر کیانێکــی کــوردی کە لە 
بــوە  دروســت  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی 
یان لە ئەگەری دروســتبووندا بووبێت، 
تورکیا دژی ئەمە ڕاوەستاوە، بۆ نموونە 
کاتێــک کــە لە ســاڵی )1963( دانوســتان 
لــە نێوان کــورد و حکوومەتــی ناوەندی 
عێــراق کــرا، تورکیــا دژی ئەمــە بوو، لە 
11ی  ڕووداوی  لــە  و   )1970( ســاڵی 
ئــازار، لە ســاڵی )1979( کــە کوردەکانی 
خۆرهەاڵتی کوردســتان بۆ سەربەخۆیی 
دانوستانیان لەگەڵ ئێران کرد، لە ساڵی 
ڕێککەوتــن  گەیشــتینە  ئێمــە   )1984(
دەمــان  و  عێــراق  لەگــەڵ حکوومەتــی 
تورکیــا  بــەاڵم  گەیەنیــن  ڕای  ویســت 
ناڕەزایەتیــی دەربــڕی و ڕێککەوتنەکــە 
لــە  ڕوو  دەبێــت  یەکــەم:  ڕاوەســتا. 
یەکێتیــی ڕیزەکانــی خــۆی بــکات، دوەم: 
ســێهەم:  ببەســتێت،  خــۆی  بــە  پشــت 
دەبێت هۆشــیار بێت کە بە چ شێوەیەک 
بــکات،  دروســت  خــۆی  بــۆ  دەرفــەت 
دەرفەتــی مێــژووی لەوانەیــە یــەک یــان 
دوو جــار بێتە پێشــەوە، دەبێت بزانێت 

کە چۆن سوودی لێ ببینێت، لە هەموو 
دنیــا بــەم شــێوەیەیە کاتێــک گرفــت و 
دانوســتان  پێشــەوە  دێتــە  کێشــەیەک 
دەکــەن، لێکۆڵینــەوە دەکــەن، کە بۆچی 
بــەرەو ڕووی ئــەم گرفتــە بوونەتــەوە؟ 

ڕێگای چارەسەر چییە؟ 

“

تەنها ئەمریکا پشتی لە 
کورد نەکردوە بەڵکوو 

ڕووسیاش پشتی لە 
کۆماری مەهاباد پشتی 

لە کورد کرد



122
گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

عایشە حەسۆ 
هاوسەرۆکی )پەیەدە(:

ڕەجەب تەیب ئەردۆگان مەترسیی بۆ سەر چوارپارچەی کوردستان 
هەیە، دەیەوێت سەروەریی خاکی کورد پێشێل کات

ئەمــە یەکــەم جــار نییــە کــە تورکیــا دژایەتیــی خۆی لەگەڵ گەلی کــورد لە ڕۆژئاڤــای کوردســتان ڕادەگەیەنێت و هێرش 
دەکاتە ســەری. هێرشــەکان بۆ ســەر عەفرین هۆکارێک بوو بۆ گۆڕێنی دیمۆگرافیای ئەو ناوچەیە، مەبەســتی سیاســەتی 
تورکیا ئاڵۆزی لە ســووریا بوو. پڕۆژەی تورکیا داگیرکاری بوو لە ســووریا. ئێمە لە ڕۆژی یەکەمەوە الیەنگری ئارامی و 
سەقامگیری لە سووریا بووین. لەم هێرشانەدا هاوکاریی نێودەوڵەتیی یارمەتیدەری تورکیا بوو، )هەسەدە( ئەو هێزە بوو 
کە بە هەموو هێز و توانیی شەڕی تیرۆر و داعشی کرد. هەموو هێزەکان لە ڕۆژئاڤای کوردستان لە ڕۆژی یەکەمی ئەم 
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شــەڕە خۆڕاگرییەکی گەورەیان نیشان 
دا بۆ پاراستنی یەکێتیی کورد، پاراستنی 
خاکی ڕۆژئاڤا. ڕەجەب تەیب ئەردۆگان 
چوارپارچــەی  ســەر  بــۆ  مەترســیی 
کوردســتان هەیە، دەیەوێت سەروەریی 
دژایەتیــی  کات،  پێشــێل  کــورد  خاکــی 
ئــەردۆگان بەرانبــەر بە کورد بابەتێکی 
نــوێ نییــە. تورکیــا سیاســەتێکی دژ بــە 
وەکــوو  الیەکــەوە  لــە  هەیــە،  یەکــی 
الیەکیشــەوە  لــە  ناتۆیــە،  ئەندامێکــی 
دەکات.  دانوســتان  ڕووســیا  لەگــەڵ 
تورکیا ئێستا ناتوانێت بڕیار بدات کە چ 
سیاســەتێک بەڕێوە ببات. ئەوەی کە لە 
باکوور و خۆرهەاڵتی سووریا ڕووی دا، 
ڕێککەوتنێکــی نێودەوڵەتــی، ئەمەریکی 
کــە  خۆڕاگرییــەک  بــوو،  ڕووســی  و 
بــۆ  هەیــە  کوردســتان  ڕۆژئاڤــای  لــە 
تورکیــا  ڕۆژئاڤایــە.  خاکــی  پاراســتنی 
بــۆ  مەترســییە  ســەرەکی  هــۆکاری 
کوردســتان.  چوارپارچــەی  هــەر  ســەر 
تورکیــا بــەردەوام دەڵێــت: )پەکەکە( لە 
ڕۆژئاڤایــە. بــەاڵم لــە وەاڵمــدا دەڵێیــن: 
ئایــا )پەکەکــە( لــە کەرکــووک، موســڵ، 
شــەنگال هەیە؟ کەواتە ئەمە هەمووی 
چەواشــەکاری و بیانــوە بۆ هێرشــکردن 
بــۆ ســەر کــورد. هەموو کــەس دەزانێت 
ئــەم بۆچوونــەی تورکیــا ڕاســت نییــە. 
دەبێتــەوە،  دووبــارە  خەریکــە  مێــژوو 
سەددام حسێنێکی تر بۆ دژایەتیی کورد 
دەیەوێــت  تورکیــا  بوەتــەوە.  دروســت 
بــە شــێوەی جۆراوجــۆر ئیــرادەی گەلــی 

کــورد بشــکێنێت، میدیاکانــی تورکیــا و 
نزیــک لــەو، دەیانەوێــت چەواشــەکاری 
بکــەن. مەزڵــووم کۆبانــێ ڕای گەیانــد، 
و  باکــوور  لــە  ڕەوشــەکە  کــە  کاتێــک 
خۆرهەاڵتــی فــۆڕات ئارام ببێتــەوە، پێی 
باشــە کە وەکوو خەباتێکی دیبلۆماســی 
ئەمەریــکا  ســپیی  کۆشــکی  ســەردانی 
بکات، بەاڵم لە ئێستادا دەڵێت: پێویستە 
لــە ناو گەلی خۆم بمێنمەوە. تورکیا لە 
الیــەن هەندێــک لە واڵتانــی عەرەبی بە 
تایبــەت قەتــەڕ پشــتیوانیی لۆجیســتیک 
ســعوودیە  میســر و  لوبنــان،  دەکرێــت، 
دەڵێــن نابێــت ســووریا داگیــر بکرێــت و 
هێرش بکرێتە ســەر کــوردەکان. تورکیا 
دەڵێــت بــە بوونی هێزەکانــی )یەپەگە(، 
لــە  مەترســی  )پەیــەدە(  و  )یەپــەژە( 
و  بــوە  دروســت  ســنوورەکانم  ســەر 
بــە بیانــووی ئــەم هێزانــە هێرشــەکانی 
کــوردەکان  هەمــوو  کــرد.  پــێ  دەســت 
لــە خۆرهــەاڵت، باکــوور و باشــوور لــە 
دەســتپێکی هێرشــەکانەوە، پاڵپشــتییان 
لە خۆڕاگری گەلی ڕۆژئاڤای کوردستان 
کــرد، چونکــە تورکیــا دەیەوێــت کــورد 
کۆمەڵکــوژی بــکات. ڕێککەوتنــی نێــوان 
هێرشــەکانی  دوای  )ئەمەریکا-تورکیــا( 
تورکیا بۆ سەر ڕۆژئاڤای کوردستان بوو 
کــە تێیدا بڕیاری ئاگربەســت درا، بەاڵم 
تورکیــا پابەنــد نەبوو بە ڕێککەوتنەکە 
هێرشــەکانی.  لــە  بــوو  بــەردەوام  و 
فەرماندەی گشــتی )هەســەدە( مەزڵووم 
کۆبانــێ گوتــی: ڕێککەوتنێــک لــە نێوان 

بــۆ  دەکەیــن  ســووریا  و  )هەســەدە( 
پاراســتنی خەڵکی ڕۆژئاڤای کوردســتان. 
کاتێــک کــە تورکیا، ئێران و ڕووســیا لە 
ڕێککەوتنــی ســووچی بەڕێــوە دەبــەن، 
بــە مانــای پێشــێلکردنی ناتۆیــە. تورکیــا 
لــە ئیدلیــب لــە جیاتیــی ئــەوەی لەگەڵ 
حکوومەتی ســووریا شــەڕ بــکات، بەاڵم 
دێــت بــۆ ڕۆژئاڤــای کوردســتان و هێرش 

دەکاتە سەر گەلی ئێمە.

“

خۆرهەاڵت، باکوور و 
باشوور لە دەستپێکی 

هێرشەکانەوە، 
پاڵپشتییان لە خۆڕاگری 

گەلی ڕۆژئاڤای 
کوردستان کرد، چونکە 
تورکیا دەیەوێت کورد 

کۆمەڵکوژی بکات
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ئازەر مودەڕسی 
سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری ئێران- حیکمەتیست )خەتی ڕەسمی(:

هەر هێزێک ئاسۆ و ستراتیجی و هیوای خۆی بە یەکێک لەم واڵتانە 
بێت، دەبێت ئامادەییی ئەوەیشی هەبێت کە ڕووداوی جۆراوجۆر بە 

سەر چارەنووسی خۆی و خەڵکەکەی بێت
هۆکارگەلی جیاواز هێرشی کردە سەر ڕۆژئاڤای کوردستان، یەکێک لەو هۆکارانە نزیکایەتیی حیزبەکانی ڕۆژئاڤا لەگەڵ 
پارتــی کرێکارانــی کوردســتان )پەکەکــە( یــە، ناتوانێــت بوونــی ئــەوان و نفــوزی ئــەوان لە ســنوورەکانی تورکیــا قەبووڵ 
بــکات. ئــەم هێرشــە بــە ڕواڵــەت تورکیــا دەیکات، بەاڵم بە ڕەزامەندیی ئەمەریکا، ڕووســیا  و ئێران، دەیانەوێت ســووریا 
بگەڕێتــەوە بــۆ ســووریای پێشــوو، واتــا تەنها یەک حکوومەتی ناوەندی هەبێت و هیچ هێزێــک تێیدا خاوەن هێز و پێگەی 
سیاســیی نەبێت، ئەمە پالنێک بوو کە ئەمەریکا، ســووریا، ڕووســیا و تورکیا هاودەنگ بوون لە ســەری. قەبووڵ ناکرێت 
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لــە ڕۆژئاڤــای  ناوچەیەکــی بەرفــراوان 
لەگــەڵ  هاوســنوورە  کــە  کوردســتان 
تورکیــا، لــە ژێــر دەســەاڵتی هێزگەلێــک 
بێــت  کــە حکوومەتێکی ســەربەخۆیان 
لەوێ بنیاد ناوە، فۆڕمی ئەم حکوومەتە 
دیکتاتۆریەتــەی ئەســەد  لــەو  جیــاوازە 
لــە ســووریا، ئــەم ســەربەخۆییە تەنهــا 
بەڵکــوو  نییــە،  مەترســیی  تورکیــا  بــۆ 
ئەمەریکایــش ناڕازییــە بەم حکوومەتە، 
چونکــە ئەمەریــکا نایەوێــت چیــی تــر 
هێزەکانــی لــە خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت و 
لــە ســووریا بــن. نزیکایەتیــی هێزەکانی 
ســووریای دیموکرات )هەسەدە( لەگەڵ 
پارتــی کرێکارانی کوردســتان )پەکەکە( 
و کێشەی ئەردۆگان لەگەڵ )پەکەکە( 
ئــەم  ســەر  لــە  زۆری  کاریگەرییەکــی 
هێرشــانە بــوە. شکســتی ئــەردۆگان لــە 
ئابــووری،  قەیرانــی  هەڵبژاردنــەکان، 
هۆکارگەلێکــن کــە ناســیۆنالیزمی تورک 
هەموو هەوڵێک بدات بۆ قەرەبووکردنی 
قەیرانــەکان، ئــەردۆگان ئامانجــی ئەوە 
بــوو بــە نــاوی شــەڕ لەگــەڵ تێرۆریــزم 
دەرەکــی،  دوژمنــی  لەگــەڵ  شــەڕ  و 
کۆمەڵگاکەی بێدەنگ بکات. لە هێرشــی 
ئێســتای تورکیا بۆ ڕۆژئاڤای کوردســتان، 
هێــزە چەپەکان یەکگرتــوو و هاودەنگ 
نیــن، بــە ڕای مــن هۆکارەکــەی ئەوەیــە 
کە، ئەو ســەردەمە )شەڕی کۆبانێ( کە 
بەرگرییەکــی قارەمانانــە بوونی هەبوو، 
نەبــوو،  کۆبانــێ  لــە  شــەڕەکە  تەنهــا 
بەڵکــوو هەموو خۆرهەاڵتی ناوەڕاســتی 

ناوچەیــە  ئــەم  ئــەوەی  بــۆ  گرتــەوە 
ڕادەستی هێزگەلی کۆنەپەرستی وەکوو 
کاتێــک  نەبێــت.  ئەلقاعیــدە  و  داعــش 
کــە هــەر هێزێــک ئاســۆ و ســتراتیجی 
و هیــوای خــۆی بــە یەکێــک لــەم واڵتانە 
بێت، دەبێت ئامادەییی ئەوەیشی هەبێت 
ســەر  بــە  جۆراوجــۆر  ڕووداوی  کــە 
چارەنووســی خــۆی و خەڵکەکەی بێت. 
هێزگەلــی کۆنەپەرســت لــە ئەمەریــکا 
و  ســووریا  لــە  تەنانــەت  ڕووســیا،  و 
دەکــەن   ڕێککەوتــن  ئێــران  و  تورکیــا 
چارەنووســی  و  گیــان  بــە  مامەڵــە  و 
خەڵکــی ڕۆژئاڤــای کوردســتان دەکــەن. 
ئــاوارە  خەڵکــی  تەنهــا  هێرشــە  ئــەم 
بــۆ  بــوو  هۆکارێــک  بەڵکــوو  نەکــرد، 
ڕووخاندنــی ئــاوات و هیــوای خەڵکێــک 
دروســتکردنی  بــە  بــوون  دڵخــۆش  کــە 
خۆیــان  ســەربەخۆ،  حکوومەتێکــی 
ئیــدارەی ڕۆژئاڤــا بکــەن و دەســەاڵتدار 
بن، هەموو هێزە کۆمۆنیســتییەکان لەو 
ناوچەیە پشــتیوانییان لێ دەکەن، بەاڵم 
هێزێــک کــە هیوای خــۆی و خەڵکەکەی 
ناتوانێــت  دەبەســتێت  ئەمەریــکا  بــە 
پشــتیوانیی ســەردەمی کۆبانــێ بــە دوای 
خۆیــدا بهێنێــت. وەاڵمێک کە ڕەوتگەلی 
کــورد  پرســی  بــۆ  کــورد  ناسیۆنالیســتی 
لــە عێــراق، ئێــران، ســووریا و تورکیــا 
هەیانــە، وەاڵمێــک نییە کە پرســی کورد 
و ناکۆکیــی نێوان کــوردەکان لە هەموو 
پارچەکان چارەســەر بــکات، ڕێگاچارەی 
کــە  ئەوەیــە،  کــورد  پرســی  بــۆ  ئێمــە 

سەربەخۆیی و فێدڕالیم وەاڵمدەر نییە. 
لــەم ســەردەمە هێزگەلێکــی زۆر هەیە 
کە خۆیان وەکوو چەپ دەناسێنن، بەاڵم 

جیاوازیی ڕیشەییان پێکەوە هەیە. 

“

 لە هێرشی ئێستای 
تورکیا بۆ ڕۆژئاڤای 

کوردستان، هێزە 
چەپەکان یەکگرتوو و 

هاودەنگ نین
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جەعفەر ئەمینزادە 
ڕەهبەری ڕەوتی سۆسیالیستی کۆمەڵە:

نەتەوەی کورد نابێت چاوەڕوانییەکی زۆر و پۆزەتیڤی 
لە ئەمەریکا و ڕووسیا هەبێت

 
تورکیا سەرەتا بە پالنەوە هاتە سووریا، بەاڵم لەم دوایییە هیچ ڕۆڵێکی نەمابوو، چونکە شکستی هێنا لەو ستراتیجەی دای 
ڕشتبوو، بەاڵم بە پێی ڕێککەوتنەکانی لەگەڵ ئەمەریکا ، سووریا و بەڕێوەبردنی پالنەکانی، هێرشی کردە سەر ڕۆژئاڤای 
کوردســتان، کــە بــە بیانووی پاراســتنی ئاساییشــی واڵتەکەیەوە بوو. بــەاڵم ئەمە تەنها بیانوویەک بــوو، چونکە ڕۆژئاڤای 
کوردستان هیچ مەترسییەکی بۆ سەر تورکیا نەبوو، ئامانجی تورکیا بەردەوام ئەوە بوە، کاتێک کە کورد لە هەر پارچەیەکی 
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دەســتکەوتێک،  بــە  بــگات  کوردســتان 
بــە شــێوەیەک لــە نــاوی بەرێــت. هــەر 
ڕووســیا  و  ئەمەریــکا  لەگــەڵ  بۆیــە 
کــورد  ئــەوەی  بــۆ  کــرد  ڕێککەوتنــی 
نەمێنێــت  دەســەاڵتی  ناوچانــە  لــەو 
کــە  ناوچەیــە  ئــەو  دیمۆگرافیــای  و 
هاوسنوورە لەگەڵ باکووری کوردستان 
چ  تــا  کــە  نادیــارە  هێشــتا  بگۆڕێــت. 
ڕادەیــەک ســەرکەوتوو دەبێــت و پالنــی 
بــۆ داهاتــووی  ئەمەریــکا چــۆن دەبێــت 
ناوچەکــە؟ هەر نەتەوەیەک بە تایبەتی 
کــورد کاتێــک لەگەڵ ئەمەریــکا دەچێتە 
هاوپەیمانێتییەکەوە، دەبێت چاوەڕوانی 
ئەوە بێت کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بە جێی 
بهێڵێــت. بەرژەوەندییەکانــی ئەمەریکا، 
هــەر  بەرانبــەر  چونکــە  نائەخالقیــن، 
بزووتنەوەیەکــی ئازادیخــواز هــەر ئــەم 
هەڵوێســتەی بــوە. کــورد بــە گشــتی و 
ڕۆژئاڤای کوردســتان بــە تایبەتی، نابێت 
ئەمەریــکا  کــە  بــن  ئــەوە  چاوەڕوانــی 
تــا کۆتایــی پاڵپشــتیان بێــت، بــە ڕای من 
بەرنامەکانــی  ئــاگاداری  دەبێــت  کــورد 
بێــت بــۆ داهاتوو. نەتــەوەی کورد نابێت 
پۆزەتیڤــی  و  زۆر  چاوەڕوانییەکــی 
هەبێــت،  ڕووســیا  و  ئەمەریــکا  لــە 
دیبلۆماســیی کوردیش دەبێت هاوشــێوەی 
ئــەم واڵتانــە بەهێــز بێــت. بــە ڕای مــن 
ڕابــردوەوە  ســاڵی   )100( لــە  ڕووســیا 
تــا ئێســتا نــەی توانیــوە هاوشــێوەی ئــەو 
دیبلۆماسییە بکات، کە لە سووریا کردی، 
واتــا هــەم ســووریای ڕزگار کــرد، هــەم 

دەتوانێ لەوێ دەســەاڵتی هەبێت و هەم 
پێگــەی خــۆی لــە ســووریا بــۆ ئەمەریکا 
ڕوون کــردەوە. ئەگــەری ئــەوە هەیــە 
کە بۆ کوشــتن و ئاشــکرابوونی شــوێنی 
بەغــدادی، تورکیا یارمەتیــی ئەمەریکای 
کردبێــت. ئەردۆگان هەر لە ســەرەتاوە 
لەگــەڵ داعش پێوەندیی هەبوە، زۆربەی 
ئەورووپــا  لــە  کــە  داعــش  ئەندامانــی 
دەهاتــن، لــە ڕێــگای تورکیــاوە دەهاتــن. 
ئەمەریــکا دەیەوێت تورکیا کە ئەندامی 
)ناتۆیــە(، لــە ڕووســیا دوور بخاتــەوە. 
هەموو ئەگەرێک بۆ ئەم پرسە ڕاستە. 
کێشەی تورکیا بە گشتی، پرسی کوردە، 
ئێســتایش دەبینین کە بەشــێک لە خاکی 
باشــوور لــە ژێــر دەســەاڵتی تورکیایــە، 
بــە هەمــوو شــێوەیەک دەســتێوەردان لە 
ناوخۆی عێراق و باشــووری کوردســتان 
دەکــەن، ئێرانیــش بــە هەمــان شــێوە، بۆ 
بەرژەوەندیی خۆیشــی ئێســتا پشتیوانی 
لــە ڕۆژئاڤــا دەکات، ئێــران ســوود دەبات 
لــەم دۆخە، چونکە لەگەڵ حکوومەتی 
دەزانێــت  و  هەیــە  پێوەندیــی  ســووریا 
کوردەکانــی ڕۆژئاڤــا تــا ڕادەیــەک لەگەڵ 
ســتراتێجی  کەوتــوون،  ڕێــک  ســووریا 
تورکیــا لــە بەرانبــەر کــورد ئەوەیە کە 
ســەقامگیریی کــورد لە هیچ پارچەیەکی 
ئێســتایش  نــاکات.  قەبــووڵ  کوردســتان 
هیــچ ئەڵتارناتیڤێــک نییــە، ســەبارەت بە 
داڕشــتنی نەخشــەی نــوێ بــۆ ناوچەکــە 
لــە الیەن ئەمەریــکاوە، دەبێت بڵێم: کە 
ئــەو کارە بــە بــێ ڕووســەکان ناکرێت، 

بــەاڵم ناڕاســتەوخۆ ئــەو کارەی کردوە، 
واتــا ســووریا ڕادەســتی ڕووســیا کراوە، 
لەم نێوانەدا دەبێت ڕۆڵێکیش بە تورکیا 
ئەمەریــکا  کــە  ڕاســتە  ئــەوە  بــدەن، 
ناکۆکیــی لەگــەڵ تورکیــا هەیــە، بــەاڵم 
بێــت،  الواز  تورکیــا  پێگــەی  نایەوێــت 
تورکیــا لــە مــاوەی )2( یــان )3( ســاڵی 
ڕابــردوو هیــچ ڕۆڵێکــی لــە ناوچەکــەدا 
ســووریا  لــە  ســتراتیجییەکانی  نەبــوە، 

سەرکەوتوو نەبوو. 

“

کێشەی تورکیا بە 
گشتی، پرسی کوردە، 

ئێستایش دەبینین 
کە بەشێک لە خاکی 

باشوور لە ژێر 
دەسەاڵتی تورکیایە
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موئەیەد ئەحمەد 
هەماهەنگکاری گشتی کۆمیتەی ناوەندی ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆنیستی لە عێراق:

خۆبەستنەوە بە ستراتیجیەتی ئەمەریکا و هێزە ناوچەیی و 
ئیمپڕیالیستەکان ئەم ئەنجامەی دەبێت

 
ئەمــە هێرشــێکی ســەربازی و داگیرکارییــە لــە الیــەن تورکیــا. ئــەو ئەزموونــە کــە لە ڕۆژئاڤــای کوردســتان ڕووی داوە، 
واتــا پێگــەی ژنــان، عەدالەتــی کۆمەاڵیەتــی، حکومڕانیــی خۆجێیی، هەموویان دەســتکەوتی بە نرخن. ئەم دەســتکەوتانە 
بەشــێکن لە کەلتوور و ترادیســیۆنی چەپ لەو ناوچەیە. جگە لەوەی کە هەڵوێســتی سیاســی لە بەرانبەر خۆڕاگریی 
ســەربازیی )یەپەگــە( و هێزەکانــی تــر گرینگــە، بەاڵم ئەزموونی ئەم هێزانە لە باکووری کوردســتان  لە شــەڕی داعش و 
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شــەڕ لەگــەڵ تیرۆریــزم زۆر بــە نرخە 
و دەورێکــی پاڵەوانانەیــان بینیــوە. ئــەم 
ناسەقامگیرییە بە هۆی حیزبە بۆرژوازی 
و بەهێــزە دەســەاڵتدارەکان لــە تورکیــا 
لــە ئارادایــە، تــا کاتێــک لــەم سیاســەتە 
بــەردەوام بــن، تورکیایــش بەردەوامە لە 
داگیرکارییەکانــی. بە ڕای من تورکیا بە 
بوونی ئەو هێزانەی باکوور و ڕۆژئاڤای 
کوردســتان، بەردەوامی بە بەرنامەکانی 
دەدات. بابەتگەلــی سیاســیی جۆراوجۆر 
تورکیایــە.  ئامانجەکانــی  پشــت  لــە 
واڵتانــی  ناکۆکیــی  ســەرەڕای  تورکیــا 
ناوچەیــی و ئیمپریالیســتی لە ســووریا،   
کــە  ئــەوەی  هەیــە،  تایبەتمەندییەکــی 
دەتوانێــت هەندێک ســتراتیجیی تایبەتی 
بــکات.  جێبەجــێ  ســووریا  لــە  خــۆی 
فاکتــەرە ناوخۆیییەکان و ســتراکچەری 
یارمەتیــدەری  تورکیــا  ناسیۆنالیســتی 
ئەردۆگانــە بۆ بەڕێوەبردنــی پالنەکانی، 
بــەو  )پەکەکــە(  پێوەندیــی  بیانــووی 
لــە  بەشــێکە  ڕۆژئاڤــا،  هێزانــەی 
خۆبەســتنەوە  تورکیــا.  ســتراتیجی 
هێــزە  و  ئەمەریــکا  ســتراتیجیەتی  بــە 
ئــەم  ئیمپڕیالیســتەکان  و  ناوچەیــی 
ئەنجامــەی دەبێت، ناتوانیــن چاوەڕوانی 
ئەنجامــی ئەرێنی بین لــەم واڵتانە. ئەم 
کارەســاتە بەردەوام دووبارە دەبێتەوە و 
دەبێــت کۆتایــی پێ بهێنرێــت. ئەمەریکا 
بەرژەوەندیــی  و  ســتراتیجی  بــەردەوام 
خۆی پەیڕەو دەکات، ئەم بابەتە جێگای 
دەبێــت  تــرەوە  الیەکــی  لــە  ڕەخنەیــە. 

باســی الیەنی چەپ و سۆسیالیســتی لە 
نــاو ئــەم جووڵەیــەدا بکەیــن،  یەکێــک 
لــە خاڵە ســەرەکییەکان، ڕێــگای بابەتی 
نەتەوەیی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدایە، 
کــە لــەم دۆخــەدا پەیوەســت بوەتــەوە 
بــە هێــزی ئازادیخــواز و سۆسیالیســت 
تورکیــا  لــە  ئەگــەر  ناوچەکــەدا.  لــە 
کرێکارییــەکان  و  سۆسیالیســت  هێــزە 
نەتوانن لە ئاســۆی ناسیۆنالیزمی تورکی 
ڕزگاریــان ببێت، ناتوانن بە ئاســوودەیی 
بژین. هەموو ئەزموونەکانی پێشــوویش 
ئەوەیان ســەلماندوە، کە پەیڕەویکردن 
ئامانجــی  ئەمەریــکا  ســتراتیجیەتی  لــە 
باشی نابێت. هێزە چەپەکان بە گشتی و 
ئێمەیش بە تایبەتی گوتوومانە، پاڵپشتی 
ئــازەر  دەکەیــن.  لــە خۆڕاگــری خەڵــک 
مودەڕســیش ئامــاژەی پــێ دا، ســتراتیجی 
ئــەو هێــزە چەکدارانەی کە لە ئێســتادا 
بــە ســەر خەڵکــی ڕۆژئاڤای کوردســتان 
درێژکــراوەی  دەکــەن،  حکومڕانــی 
چەپــەکان  ئەمەریکایــە.  ســتراتیجی 
ناتوانــن بەرگــری لــە هێزێــک بکــەن کە 
ستراتیجییەکی هاوشێوە و درێژکراوەی 
ئەمەریــکای هەیــە. چارەســەری جــددی 
ئەوەیە کە بنەمای بابەتەکە بگۆڕرێت. 
لە الیەکەوە وەالنانی زوڵم و ستەمێکە 
بــە ســەر خەڵکــی ڕۆژئاڤای کوردســتان 
هەیــە، لــە الیەکــی تریشــەوە هێزێکــی 
چەکداریــان هەیە کە ڕۆڵێکی گەورەی 
هەبــوە لــە بەرانبەر داعش، بەاڵم دەبێت 
سیاســەتی ئەمــڕۆی ئــەم هێزانــەش لــە 

بەرچاو بگرین، کە دەیانەوێت پەیڕەوی 
لە ستراتیجی ئەمەریکا بکەن. 

“

چەپەکان ناتوانن 
بەرگری لە 

هێزێک بکەن کە 
ستراتیجییەکی 

هاوشێوە و درێژکراوەی 
ئەمەریکای هەیە
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تەڵعەت یوونس 
سەرۆکی هەرێمی جەزیرە:

ڕووسیا دەرفەتی بۆ دەستێوەردانی تورکیا لە عەفرین ڕەخساند و 
ئەمەریکاش ڕێگەی بۆ تورکیا و هێرشەکانی بۆ سەر ڕۆژئاڤا خۆش کرد

 
تورکیا هەوڵی داگیرکاری و گۆڕینی دیموگرافیای ئەم ناوچەیە دەدات،  گەلی ئێمە و گەریالکانی )قەسەدە(، )یەپەگە(، 
)یەپەژە(، بەرگری لە خاکی خۆی دەکات لە بەرانبەر سوپای تورکیا کە بە هەزاران چەکداری داعش و چەکی قورس و 
پێشکەوتوە هێرشی کردوەتە سەر ڕۆژئاڤاى کوردستان. بە هۆی بەرگریی ڕۆژئاڤا و فشاری کۆمەڵگای نێودەوڵەتی لە سەر 
تورکیا، ناچار بوون کە جارێکی تر بە ڕێککەوتنێکی تر هێرش بکەنە سەر خاکی ڕۆژئاڤا، لە سەر ڕێککەوتنی نێوان ڕووسیا 
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و تورکیــا بــۆ ئاگربەســت و دەیانەوێــت 
ئەدەنــە  ڕێککەوتنــی  تــر  جارێکــی 
بخەنــەوە بــەر بــاس و جێبەجێکــردن. 
لــە  هەمــوو ئــەو ڕێککەوتننانــەی کــە 
ســەر دۆخــی ئاڵــۆزی ســووریا دەکرێــت 
لــە بەرژەوەندیی خەڵکی ســووریا نییە، 
پــڕۆژەی  نایانەوێــت  کــورد  دوژمنانــی 
کوردســتان  ڕۆژئاڤــاى  لــە  دیموکراســی 
گەلــی  ئیــرادەی  بێــت،  ســەرکەوتوو 
کــورد لە ڕۆژئاڤاى کوردســتان دەتوانێت 
پارێزەری دەســتکەوتەکانیان لە ڕۆژئاڤا 
بێت. ڕووســیا دەرفەتی بۆ دەستوەردانی 
ڕەخســاند،  عەفریــن  لــە  تورکیــا 
ئەمریکایش بە کشــانەوەی هێزەکانی لە 
ڕۆژئاڤا ڕێگەی بۆ تورکیا و هێرشەکانی 
بــۆ ســەر ڕۆژئاڤــا خــۆش کــرد. ئەمانــە 
بــەو مانایەیــە کــە دژی ئیــرادەی کــورد 
لــە ڕۆژئاڤــاى کوردســتانن و هاوکاریــی 
دەکــەن.  تورکیــا  بەرژەوەندییەکانــی 
ڕێبەرایەتیــی خۆســەر دەڵێــت: ئیــرادەی 
سیاســیی خەڵــک بنەمــای دامەزراندنــی 
ئیــدارەی ڕێبــەری خۆســەرە لــە ڕۆژئاڤا 
قەبــووڵ  ئیرادەیــە  ئــەم  دەبێــت  و 
و  خۆســەر  ڕێبــەری  وەکــوو  بکرێــت. 
لــە پێنــاو پاراســتنی مافــی گەلــی کــورد 
دانوســتان و گفتوگــۆ لەگــەڵ ســووریا 
چارەســەری  پێشــکەوتنی  بــۆ  دەکەیــن 
کێشــەکان. ئێمــە وەکــوو ڕێبەرایەتیــی 
خۆســەر و وەکــوو خەڵکی ســووریا، بۆ 
بەدەستهێنانی مافەکانیان هەوڵمان داوە 
بۆ ســووریایەکی دیموکراتیک. بەردەوام 

بەرەوپێشــچوونی  بــۆ  داوە  هەوڵمــان 
لەگــەڵ ســووریا، چونکــە  گفتوگــۆکان 
باوەڕمــان وایــە مافــی خەڵــی ڕۆژئاڤــاى 
کوردستان لە سووریایەکی دیموکراتیک 
دێتە ئارا. بەاڵم هەڵوێســتی حکوومەتی 
ســووریا بۆ ئەم مەبەســتە ئەرێنی نییە 
ســووریا  لــە  دیموکراســی  نایەوێــت  و 
بەرقەرار بێت و ئەو ڕاســتییە قەبووڵ 
بــکات کــە گەلــی کــورد خاوەنــی مــاف، 
خۆیەتــی.  زمانــی  و  دەســەاڵت  خــاک، 
ڕۆژئاڤــاى  نەتەوەکانــی  هەمــوو 
کوردســتان بــە دیالــۆگ لەگەڵ ســووریا 
دەتوانێت کێشەکانیان چارەسەر بکەن، 
ســەر  لــە  داگیرکارییانــە  بــەم  کۆتایــی 
خاکی ڕۆژئاڤاى کوردســتانیش بهێنرێت. 
ئێســتادا پێویســتمان بــە یەکێتیی گەلی 
کوردە لە هەر چوار پارچەی کوردستان، 
یەکگرتــوو  دەبێــت  واڵت  دەرەوەی  لــە 
بــن لــە بەرانبــەر ئــەم هێرشــانە، کــە 
ئیــرادە و ناســنامەی کــوردەکان کراوەتە 
ئامانــج. هەمــوو الیەنــەکان بــە بــێ لــە 
حیزبــی  بەرژەوەندیــی  بەرچاوگرتنــی 
دەبێت بانگــەواز بکەن بۆ یەکگرتوویی 
و بەســتنی کۆنگــرەی نەتەوەیــی کوردی 
کــە هەڵوێســتێکی یەکگرتوویییان بێت 
و یەکدەنگ بن. بە تایبەت لە باشووری 
کوردســتان کــە دەیان بــارەگا و مەقەڕی 
تورکیای تێدایە و ڕۆژانە خاکی باشوور 
تۆپبــاران دەکــەن، دەبێــت لــە بەرانبــەر 
سیاسەتی تورکیا هەڵوێستێکی نەتەوەیی 
بگــرن. ئەم ڕێککەوتنــە بۆ چی بوە؟ بۆ 

ئەوەیــە کە لە ســنووری نێــوان ڕۆژئاڤا 
و تورکیــا بــە هیزێکــی نێودەوڵەتــی یان  
هێزێکی ڕووسی و سووری، بە هاوکاری 
هێزەکانی )قەســەدە(، دەیانەوێت ئارامی 
سنوورەکە بپارێزن، چارەسەری سیاسی 
و  بــڕوات  بەرەوپێشــەوە  ســووریا  لــە 
وەکــوو ڕێبــەری خۆســەر و لــە پێنــاو 
پاراســتنی مافــی گەلــی کــورد دانوســتان 
و گفتوگــۆ لەگــەڵ ســووریا دەکەیــن بۆ 

پێشکەوتنی چارەسەری کێشەکان. 

“

ئەمریکایش بە 
کشانەوەی هێزەکانی 
لە ڕۆژئاڤا ڕێگەی بۆ 

تورکیا و هێرشەکانی 
بۆ سەر ڕۆژئاڤا خۆش 

کرد
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فەرید ئەسەسەرد 
ئەندامى سەرکردایەتیى یەکێتیى نیشتمانیى کوردستان )ی.ن.ک(:

ئەم هێرشە ئامادەکاریى باشی بۆ کراوە لە الیەن تورکیا و 
ئەمەریکایش گڵۆپى سەوزى بۆ هەڵکردوە

 
تورکیا ئۆپڕاسیۆنێکی دەست پێ کردوە، ئامانجى سەرەکیى ئەو ئۆپراسیۆنە بریتییە لە، سڕینەوەى ڕۆڵى سیاسیی ڕۆژئاڤای 
کوردســتان لــەو ناوچەیــەى کــە ئــەوان تێیــدا دەژین، مەبەســتى سەرەکیشــی ئەوەیە، کــە تێڕوانینێکى هەیە ســەبارەت 
بەوەى کە کێشــەى ڕۆژئاڤای کوردســتان درێژەپێدانى باکوورى کوردســتانە. لە هەلومەرجی ئێســتادا کە کورد خەریکە 
تووشــی جینۆســاید و گۆڕینی دیمۆگرافیای ناوچەکە دەبێت و ئەگەر فریای نەکەون تووشــی شکســت دەبێت، هەر دوو 
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ســەربازییەکە  ڕێککەوتنــە سیاســی و 
هــەر  لــە  کــە  دەبێــت،  ڕێگەخۆشــکەر 
کاتێکدا شەڕى سووریا کۆتایی پێ بێت، 
بــن  دیاریکــراو  ئەکتەرێکــى  ئەوانیــش 
لــە سیاســەتى ئایینــدەى ســووریادا، واتا 
بتوانن بەشــدار بن لە دەســەاڵتى گشتى 
و ئیــدارەى ناوچەکانــى خۆیــان بــە پێــى 
دەســتور. کاتێــک کــە هێــزە کــوردەکان 
حکوومەتــی  لەگــەڵ  دیمەشــق  لــە 
ســووریا دانوســتان دەکەن و دەیانەوێت 
ڕێککەوتــن بکــەن، بــاس لــە مافەکانــی 
چونکــە  ناکــەن،  باکــوور  کوردەکانــی 
پێوەندیــی بەوانــەوە نییە، کــوردی هەر 
پارچەیەکــی کوردســتان دەبێــت لەگەڵ 
حکوومەتــی ناوەندیــی خــۆی ســەبارەت 
بــە مافەکانــی دانوســتان و ڕێککەوتــن 
بــکات. ئەوانــەی کــە لەگــەڵ دیمەشــق 
ڕۆژئاڤــان  کــوردی  دەکــەن  دانوســتان 
و  دەکــەن  خۆیــان  مافەکانــی  باســی  و 
هەوڵی ڕێککەتنی بۆ دەدەن.  سیاســەت 
لــە تورکیــا لەگــەڵ واڵتانی تــر جیاوازە، 
واتــا تەنهــا یــەک کــەس بڕیــاردەرە، کــە 
دامەزرێنــەری  جێگــرەوەی  دەیەوێــت 
تورکیــا بێــت، ببێت بە کەســایەتییەکی 
گــەورە و وەکوو ئەو ناوبانگی هەبێت. 
بیــر لــەوە دەکاتەوە کە لــە هەڵبژاردنی 
داهاتوو ســەرکەوتن بە دەست بهێنێت، 
پێشبینیکردنی هەڵسوکەوتی ئەم جۆرە 
لــە هەلومەرجــی  کەســانە ئەســتەمە. 
ئێســتادا هەوڵــی ئەمەریــکا بــۆ ڕاگرتنی 
قەرەبــووی  بــۆ  هەوڵێکــە  شــەڕەکە 

ئابڕووچوونــی ئیــدارەی تڕامــپ، تورکیا 
ڕەزامەندیــی نیشــان نــادات بــەم بابەتە، 
ئاگربەســت و درێژەکێشــانی ملمالنێکــە 
لــە بەرژەوەندیــی تورکیــا نییــە، بە ڕای 
مــن تورکیــا بــەردەوام دەبێــت لــە ســەر 
هێرشــەکانی بــۆ ڕۆژئاڤــای کوردســتان، 
لــە  گرینــگ  و  گــەورە  زۆر  پێشــهاتی 
بــەردەم پڕۆســەی ئاشــتیدا هەیــە. لــە 
هەمــوو حاڵەتێکدا هەر دوو ئەگەرەکە 
ئەگــەرى  واتــا  بــوون،  پێشــبینیکراو 
و  ڕۆژئاڤــا  ســەر  بــۆ  تورکیــا  هێرشــی 
ئەگــەرى کشــانەوەى ئەمەریــکا، بــەاڵم 
کشانەوەى ئەمەریکا لەو کاتەدا و بەو 
خێرایییــە پێشــبینینەکراو بوو، چونکە 
لــەوە  بــاس  تڕامــپ  جــارە  دوەم  ئــەوە 
دەکشــێنێتەوە،  هێزەکانــى  کــە  دەکات، 
گــەورەى  هەرایەکــى  ئەگەرەیــش  ئــەم 
نایــەوە و ناچار بوو بڵێت: ئەو بابەتەم 
دوا خســتوە و لــە ســاڵى پێشــوودا بــە 
نیــاز بــووم، هێزەکان بکشــێنمەوە، هەر 
لــەو کاتەیشــدا پێوەندییەکــى تەلەفۆنى 
لەگــەڵ ســەرۆکى تورکیــا )ئەردوغــان( 
کــردوە و میدیاکانــی ئەمەریــکا باڵویــان 
کردوەتــەوە تڕامــپ لــە ســەر ســووریا 
ڕای گەیانــدوە: مــن نەک هــەر هێزەکانم 
دەکشــێنمەوە، بەڵکوو هەموو هێزەکانم 
دەبەمە دەرەوە و ســووریا تەســلیمى تۆ 
دەکەم، خۆت لەوێ چی دەکەیت، بیکە. 
ئەم هێرشــە ئامادەکاریى باشی بۆ کراوە 
لــە الیەن تورکیــا و ئەمەریکایش گڵۆپى 
ســەوزى بــۆ هەڵکــردوە، بۆیە پێــم وایە 

چــاوەڕوان نەکــراو نەبــوە بــۆ هیــچ کام 
لــە الیەنــەکان. ئەگــەر تورکیــا هەمــوو 
ئامانجەکانــى خــۆى لــە ســووریا بــە دی 
دەکات،  فراوانتــر  ئامانجەکانــى  هێنــا، 
چونکە لە ئێســتادا تا ئەندازەیەکى زۆر 
توانیویەتــى ئامانجەکانى لە کوردســتانى 

باکوور بە دەست بهێنێت. 

“

لە هەلومەرجی ئێستادا 
هەوڵی ئەمەریکا 

بۆ ڕاگرتنی شەڕەکە 
هەوڵێکە بۆ قەرەبووی 
ئابڕووچوونی ئیدارەی 

تڕامپ
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سەالم زیجی 
سکرتێری پارتی سۆسیالیستی شۆڕشگێڕی ئێران:

هیچ کام لەو حکوومەتانە دۆستی گەلی کورد نین. کاتێک 
بەرژەوەندییەکانیان دەکەوێتە مەترسییەوە و دەرفەتیان 

بۆ بڕەخسێت، دەتسووتێنن
 

ڕەخنــە لــە حیزبــە دەســەاڵتدارەکانی ڕۆژئاڤــای کوردســتان هەیــە، ئــەم حیزبانە مێژوویەکــی پرشــنگدار و قارەمانانەیان 
خوڵقاند، لە بەرانبەر هێزێکی کۆنەپەرست بە ناوی داعش، هەموو هێزە چەپ و کۆمۆنیستەکان، خەڵکی زەحمەتکێش 
و کرێــکار، پاڵپشــتییان لــە خۆڕاگریــی خەڵکــی ڕۆژئاڤای کوردســتان کرد. لەو ســەردەمە پشتبەســت بــە واڵتێکی وەکوو 
ئەمەریکا لە بەرانبەر بە دەوڵەتی ئەسەد، درەنگ یان زوو ئەم ڕێگایەی خۆش دەکرد. ڕێککەوتنیک کە نە تەنها ڕووسیا 
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و ئەمەریکا، بەڵکوو ئێران و سووریایش 
ڕۆڵی ســەرەکی تێــدا بو. هەموو ئەمانە 
کــە  ئــەردۆگان  بــۆ  بــوون  دەرفەتێــک 
بــە دڕندانەتریــن شــێوە لــە ســەرەتاوە 
بــە هێرشــی چەکــداری و دواتریــش بــە 
ڕێککەوتــن پالنەکانــی جێبەجــێ بکات. 
ئێمەیــش لــە ســەر ئــەو باوەڕەیــن کــە 
تەنهــا  نــە  پشتبەســتنێک  جــۆرە  هــەر 
بــە واڵتانــی  تەنانــەت  زلهێــزەکان،  بــە 
و  حیــزب  هــەر  هەڵەیــە.  ناوچەکــە 
کوردســتان  پارچەکانــی  لــە  الیەنێــک 
دەتوانێــت لەگــەڵ حکوومەتــی ناوەندی 
ببێــت، بــەاڵم ئێمــە دەزانیــن هــەر چوار 
حکوومەتی ناوەندی کە ئێران، سووریا، 
تورکیــا، عێراقــە، دەســتیان بــە خوێنــی 
خەڵکــی بــێ تــاوان ئالوودەیــە، کــە بــە 
نــاوی کــورد بــۆ مافــە ســەرەتایییەکانی 
خۆیان چەندین ساڵە تێ دەکۆشن. هیچ 
لــەو حکوومەتانــە دۆســتی گەلــی  کام 
کــورد نیــن. کاتێــک بەرژەوەندییەکانیان 
دەکەوێتــە مەترســییەوە و دەرفەتیــان 
بــۆ بڕەخســێت، دەتســووتێنن. ڕۆژئاڤای 
بەشــەکانی  بــە  بــەراورد  کوردســتان 
تــری کوردســتان، لــە ڕووی بۆچوونیــان 
بەڕێوەبردنــی  مــرۆڤ،  مافــی  ســەر  لــە 
و  ژنــان  مافــی  و  پــرس  کانتۆنــەکان، 
پێشــەوەی  لــە  تــر  بابەتــی  چەندیــن 
پارچەکانــی تــری کوردســتانن، بــەاڵم بە 
کــە ڕێگاچارەیەکــی  نییــە  ئــەوە  مانــای 
پرســی  چارەســەری  بــۆ  ســەرکەوتوە 
کــورد. . ترامــپ دەڵــێ کورد لــە جەنگی 

جیهانیــی دوەم پشــتیوانیی لــێ نەکردوە 
و دەیەوێــت بــە شــێوەیەک تۆڵــەی لــێ 
بکاتەوە، ئەمەریکا و واڵتانی زلهێزی تر 
کــورد وەکوو ئامرازێک بۆ گەییشــتن بە 
ئامانجەکانیــان چــاو لــێ دەکــەن. کاتێک 
ڕۆژئاڤــای  دەســتکەوتەکانی  باســی  کــە 
پارچەکانــی  لــە  دەکەیــن،  کوردســتان 
تــری کوردســتان پێشــکەوتوترە، بــەاڵم 
و  پێشــەوە  بچێتــە  زیاتــر  دەیتوانــی 
ســەرکەوتنی زیاتر بە دەســت بهێنێت. 
هەر حیزبێک بە شێوازی خۆی هاوکاری 
کوردســتان  ڕۆژئاڤــای  بــۆ  دڵســۆزیی  و 
ئەوانــەی  نموونــە  بــۆ  داوە،  نیشــان 
هێــزی چەکدارییــان بوە بەشــدار بوون، 
وەکــوو ئــەو هێزانــە لــە تورکیــا، ئێمــە 
لــەو ڕوانگەیەوە نەمانتوانی بەشــداری 
بکەیــن لــە خۆڕاگریــی ڕۆژئاڤــا، بــەاڵم 
حیزبــە  هەمــوو  وەکــوو  چەپەکانیــش 
کوردی و ناسیۆنالیستییەکان یەکگرتوو 
نیــن، شــێوازی ڕوانینی هێــزە چەپەکان 
جیایــە  ڕۆژئاڤــا  ئەزموونــی  ســەر  لــە 
چەپــەکان  هێــزە  دەبێــت  یەکتــر.  لــە 
میکانیزمێــک دیــاری بکــەن و هاوفیکــر 
بن لە سەر پرسی ڕۆژئاڤای کوردستان. 
لــە ســەردەمی شــەڕی کۆبانــێ تــا ئێســتا 
ڕەوتــە چەپــەکان هەم سۆسیالیســت و 
هــەم غەیــرە سۆسیالیســت پشــتیوانیی 
ڕۆژئاڤــای  خەباتــی  و  خۆڕاگــری 
کوردســتان بــوە. هێــزە چەپــەکان دژی 
سیاســەتەکانی ئەمەریــکا و سیاســەتی 
کەســێکی  مــن  تورکیایــە.  کــوردی  دژە 

و  کرێــکاران  الیەنگــری  سۆسیالیســت، 
زەحمەتکێشــانم، ئاگاداری ئەوە هەم کە 
لە نێو کورد بزووتنەوەی ناسیۆنالیستی 
مــن  ڕای  بــە  هەیــە،  کوردایەتیــش  و 
ئاســاییە ئەگــەر ببێــت، بــەاڵم ناکرێــت 
بــە  دژ  ناسیۆنالیســتی  دروشــمی  بــە 
فاشــیزم خەبات بکرێــت. ناتوانرێت بەم 
دروشــمانە کۆمەڵگا لە دەوری خۆت کۆ 

بکەیتەوە. 

“

هەر حیزبێک بە شێوازی 
خۆی هاوکاری و 

دڵسۆزیی بۆ ڕۆژئاڤای 
کوردستان نیشان داوە
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مەزڵووم کۆبانێ 
فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات )هەسەدە(: 

ئێمە خاکی سووریامان بە خوێنی شەڕڤانانی )قەسەدە( ڕزگار کرد، 
ئەمە کارێکی گەورەیە کە حکوومەتی سووریا نەیتوانی

 بە تەنها بیکات
لــە ڕۆژی یەکەمــەوە تورکیــا بەردەوامــە لــە هێــرش کــردن و هیــچ پاشەکشــێیەکیان نەکــردوە، هــەم تورکیــا و هەم ئەو 
چەکدارانــەی کــە ســەر بــە تورکیــان لەم شــەڕەدا هەن، لــە ڕێککەوتنی نێــوان )تورکیا-ئەمەریــکا(، دوای ماوەیەکیش لە 
ڕێککەوتنی )ڕووسیا-تورکیا( بڕیاری ئاگربەست درا، ئێمە ڕەزامەندیمان نیشان دا بەو ئاگربەستە، دەمانویست کۆتایی 
بە هێرشــەکان بێت، شــەڕەکە گەورەتر نەبێتەوە و خەڵک زەرەرمەند نەبن، کۆتایی بە کوشــت و کوشــتاری خەڵک لە 
الیەن تورکیا بهێنرێت. بەاڵم تورکیا پابەند نەبوو بە ئاگربەستەکە، لە هێرشەکانی بۆ سەرێکانی و تەلتەمر بەردەوامە، 
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لــە عەیــن عیســا، کۆبانــێ و گــرێ ســپی 
شــەڕ و پێکــدادان بەردەوامــە. ڕەوشــە 
شــەڕ  شــێوەیەیە،  بــەم  مەیدانییەکــە 
ئێمەیــش   هێزەکانــی  بەردەوامــە، 

بەردەوامن لە خۆڕاگری. 
و  کــوردە  گەلــی  دوژمنــی  ئــەردۆگان 
نــاو  لــە  کــورد  نەتــەوەی  دەیەوێــت 
بەرێت، ئەمە قسەیەکە کە بە ئاشکرا 
و لــە پێــش چــاوی هەمــوو دنیــا باســی 
ئــەردۆگان، قڕکردنــی  پــڕۆژەی  دەکات. 
و  خەڵــک  خۆڕاگــری  کــوردە،  گەلــی 
هێزەکانــی ئێمە )هەســەدە(، )قەســەدە( 
دەتوانێــت بــەر بــەم پڕۆژەیــە بگرێــت. 
پاڵپشــتی دۆســتەکانمان لــە هەموو دنیا 
دەدات،  پــێ  ســەرکەوتنمان  ئۆمێــدی 
خۆیــان  دژایەتیــی  فەرمــی  بــە  واڵتــان 
بــۆ هێرشــەکانی تورکیــا ڕانەگەیانــدوە، 
بەڵکــوو بــە شــێوازێک دەردەکــەون کــە 
شــەریکی ئەردۆگانــن لــە بەڕێوەبردنــی 
ئێمــە  قڕکــردن و کۆمەڵکوژییــە،  ئــەم 
بەرانبــەر بــەم هەڵوێســت و پڕۆژەیەی 
ڕادەوەســتین و خۆڕاگرییەکــی  تورکیــا 
بەهێــز دەکەیــن، ناهێڵیــن لــە پالنەکانی 
ســەرکەوتوو بێــت، لــە ئێســتادا گەلــی 
پشــتیوانیی  و  خۆڕاگــری  بــە  ئێمــە 
سەرانســەری  لــە  دۆســتەکانمان 
گــەورە  ئەنجامێکــی  دەتوانێــت  دنیــا 
بــە  شکســت  دەتوانێــت  بخوڵقێنێــت، 
پــڕۆژە و پالنــی تورکیا بهێنێــت. تورکیا 
بــە هیــچ کام لــە ڕێککەوتنەکانی پابەند 
نابێــت، واتــا ئــەو کاتــەی کــە لــە ســەر 

پابەنــد  ڕێککەوتبــوو،  ئاگربەســتیش 
نەبوو پێی. لە ئێستایشدا بە ناوەڕۆکی 
ســەر  لــە  ڕێککەتننامەکــە  دوو  هــەر 
پاراســتنی مافــی خەڵــك لــەو ناوچانــە، 
پابەند نابێت. ئێمە داوامان لە ڕووســیا 
و ئەمەریــکا کرد کــە بە ئەرکی خۆیان 
هەســتن، خۆیــان نەکــەن بــە شــەریکی 
تورکیــا، ئێمــە دەمانەوێــت ئــەو خااڵنــە 
جێبەجێ بکەن کە لە سەر مافی گەلی 
ئێمەیــە. حکوومەتــی ســووریا نیەتێکی 
دۆخەکــە  دەیەوێــت  نییــە،  ئەرێنیــی 
ئامانجــی  بێــت،  وەکــوو ســاڵی )2011( 
شــێوەیەیە.  هەمــان  بــە  تورکیایــش 
هــەم  هەیــە،  مەترســیی  ڕەوشــەکە 
سووریا و هەم تورکیاش چاوەڕێی ئەوە 
نیــن کە ئێمە چیمــان بوێت، جێبەجێی 
بــە  پابەنــدن  ئێمــە  هێزەکانــی  بکــەن، 
ئــەم  ســووریا،  لەگــەڵ  ڕێککەوتنیــان 
ڕەوشــە )8( ســاڵە بەردەوامە، ئێمە لە 
هەمــوو ڕوویەکــەوە سازشــمان کردوە، 
لە ڕووی سەربازی، ڕێڤەبەریی خۆسەر 
ڕێککەوتنــی  پراکتیکــەوە  ڕووی  لــە 
کــردوە، ئــەم بابەتانــە بــۆ ئێمــە ســادە 
لــە  نەدەکــرد  بــاوەڕی  ســووریا  نەبــوە، 
کاتێکی وەکوو ئێســتادا، ســازش لە سەر 
داواکارییەکانــی ئــەو بکەیــن. ســووریا 
لــە بەرانبــەر چەکدارەکانــی ســەر بــە 
تورکیــا، جەیشــولحڕ، نوســڕە و داعــش، 
ئــەرک و هێــزی خــۆی بــە کار نەهێناوە. 
هەموو ئەو ناوچانە بە درێژایی )300( 
کیلۆمەتــر بــە دەســت داعشــەوە بــوو، 

بــەاڵم ئێمە لەو کاتەدا پارێزگاریمان لە 
گەلــی خۆمــان کرد. ئێمە ئــەو ناوچانە 
لە دەســت داعــش بــوون ڕزگارمان کرد، 
خوێنــی  بــە  ســووریامان  خاکــی  ئێمــە 

شەڕڤانانی )قەسەدە( ڕزگار کرد. 

“

 پڕۆژەیەی تورکیا 
ڕادەوەستین و 

خۆڕاگرییەکی بەهێز 
دەکەین، ناهێڵین لە 

پالنەکانی سەرکەوتوو 
بێت
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تەالل محەمەد 
سەرۆکی پارتی دیموکراتی ئاشتی کوردستانی ڕۆژئاڤای کوردستان:

گەلی کورد لە ڕۆژئاڤای کوردستان دەبێت خوێندنەوە بۆ ئەم ڕووداوانە 
بکات، واتا بزانێت بەرژەوەندیی واڵتانی زلهێز چییە و چییان دوێت؟

لــە خۆرهەاڵتــی  ســتراتیجی ئەمەریــکا 
ناوەڕاســت و بــە تایبــەت لە ســووریا و 
عێــراق بــەم شــێوەیەیە کــە پڕۆژەیــەک 
پــڕۆژەی  بەرانبــەر  لــە  دەکات  پەیــڕەو 
ئێــران و پڕۆژەی ڕووســیا و، پاراســتنی 
ســنووری ئیســڕائیل، بەرنامــەی تڕامــپ 
لــە ســووریا ئــەوە بــوو کــە هێزەکانــی 
بکشێنێتەوە، بەاڵم کۆنگرێس و پنتاگۆن 
بڕیــاری جێبەجێکردنی نــەدا. ئەمەریکا 
پڕۆژەیەکــی ســتراتیجیی لە ناوچەکەدا 

هەیــە، هــەر بــەم هۆیــە هێزەکانی خۆی 
چونکــە  ســووریا  بــۆ  گەڕاندوەتــەوە 
لــەو  ڕووســیا  و  ئێــران  نایەوێــت 
ناوچەیــە بەهێــز بــن و ڕۆڵی ســەرەکی 
لــە  بــە پشــتیوانیی  بگێــڕن، ســەبارەت 
هێــزە کوردییــەکان دەبێــت بڵێــم: پالنــی 
تــری  واڵتانــی  و  فەڕەنســا  ئەمەریــکا، 
ئەورووپــا ئەوەیە، ڕێڤەبەری خۆســەر  
لــە ســووریایەکی دیموکراتیــک و گەلــی 
بــە  بــگات،  خــۆی  مافەکانــی  بــە  کــورد 

ڕای مــن چەنــد ســاڵی تــر پێویســتە بــۆ 
ئەوەی ئەنجامەکان ئاشــکرا بێت، گەلی 
کــورد لــە ڕۆژئاڤــای کوردســتان دەبێــت 
خوێندنــەوە بــۆ ئــەم ڕووداوانــە بــکات، 
واڵتانــی  بەرژەوەندیــی  بزانێــت  واتــا 
زلهێــز چییــە و چییــان دوێــت؟ بــەاڵم 
گەلی کورد دەبێت بەرژەوەندیی خۆیان 
بپارێــزن،  پارێــزگاری لــە خوێنــی )12( 
سیاســیی  پــڕۆژەی  و  شــەهید  هــەزار 

خۆیان بکەن.
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