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سەروتار

 داگیرکەریی تورکیا بە کەڵکوەرگرتن لە هەموو جۆرە تێکنۆلۆژیایەکی پێشکەوتووی جەنگی و بە هاوکاری چەتەکانی 

داعش، نوســرە و گرووپە هاوشــێوەکانیان، لە هەرێمێکی بچووکی وەک عەفریندا لە بەرانبەر خۆڕاگری و نەبەردی 

شــەڕڤانان و گەلی عەفرین بێچارە بوون و تووشــی شکست هاتوونەتەوە، ئەوە بەرخۆدانییەکی نوێیە. ئەو ئیرادەیەی 

لەو بەرخۆدانییەدا هاتۆتە ئاراوە، گەلی کورد و دۆســتانیان و تەواوەتی مرۆڤایەتیشــی بردووەتە قۆناغێکی نوێیەوە و 

هەروەها لە تێکۆشانی ئازادیخوازی گەلی کوردیشدا الپەڕەیەکی نوێی کردۆتەوە.

ئەفسانەی گەورەی سەرکەوتن
ئەوەی هەتا ئێستا لە ئەنجامی ئەو ئیرادە و بەرخۆدانییەدا هاتۆتە ئاراوە، سەرکەوتنێکی گەورەیە. گەرچی هەتا ئێستا 

دوژمن دانی بە شکستی خۆیدا نەناوە، بەاڵم دوژمن شکاوە و گەلی عەفرین و شەڕڤانە قارەمانەکانی سەرکەوتوون. 

ئەو ســەرکەوتنەی ئەوان، قۆناغێکی دیکەی ســەرکەوتنیش لە داهاتوودا لەگەڵ خۆی دێنێت. هەرچەند شــەڕ هەتا 

ئێستاش بەردەوامە و کۆتایی نەهاتوە، بەاڵم بناغەی سەرکەوتن دامەزراوە و مسۆگەر بوە. ئەوە دەبینرێت. لە هەموو 

دەرفەتەکان هەتا ئێستا سوود وەرگیراوە. هەم تاکتیکێکی سەرکەوتوویان لەسەر زەوی لە بەرانبەر دوژمندا بەکارهێنا 

و هەم لەنێو شارەکاندا بە ڕێکخستنی کۆمەڵگە، جووڵە و پاراستنی شارەکانیان کردوە و هەروەها لە پشتەوەی دوژمن 

دەوڵەتی تورکیا و 
کورد

موراد قه ره یالن

ئەندامی کۆنسەی سەرۆکایەتی کۆما جڤاکێن کوردستان )کەجەکە(
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و لە دەورووبەری دوژمن، بەشــێوازی 

گەریالیــی چاالکــی ســەرکەوتووانەیان 

ئەنجــام داوە. بەڕاســتی ســەرکەوتن 

مافی ئەوانە. ئەوەی لە ئەفســانەکاندا 

دەربــارەی قارەمانەتــی هەیە، ئێســتا 

بەشــێوازێکی نــوێ لە عەفریــن زیندو 

بووەتەوە.

و  شــەهیدبوون  ''ســەرەڕای 

پێشکەشــکردنی نرخــی زۆر گرانبەها، 

ئــەو بەرخۆدانــی و ســەرکەوتنە نەک 

تەنهــا بۆ گەلــی عەفریــن، بەڵکوو بۆ 

تــەواوی گەلــی کوردســتان، گەالنــی 

هەرێمەکە، هێزە دیموکراســیخوازەکان 

و هەموو مرۆڤایەتییە. ئەوە پاراســتنی 

و  مرۆڤایەتییــە  هەمــوو  کەرامەتــی 

ئاڕاســتەی  خۆمــان  ڕێــزی  لێــرەوە 

تەواوەتی ئەو فیداکارییە، شــەهیدانی 

سەربەرز، هەموو شەڕڤانانی قارەمان و 

فەرماندارانی ئەو شکۆمەندییە دەکەین 

و پڕ بەدڵ پیرۆزباییان لێدەکەین". 

مرۆڤایەتی لە مەترسییەکی گەورە 
ڕزگار دەکات

ســەرکەوتن  دەبیندرێــت  ''وەکــو 

مسۆگەرە. ئەگەر ئەو بەرخۆدانییە بەو 

شــێوازە بچێتــە پێشــێ، مرۆڤایەتی لە 

مەترسییەکی گەورە ڕزگاری دەبێت. لە 

هەرێمەکەدا داعش-یان دروست کرد، 

گەلی ئێمە لە رۆژئاوای کوردســتان لە 

تێکشــکاندن و لەناوبردنــی داعشــدا، 

ڕۆڵــی هــەرە بەرچــاو و کاریگــەری 

گێڕا. ئێســتاش ئاکەپــە - مەهەپە، بە 

داعــش  پاشــماوەکانی  کۆکردنــەوەی 

و نوســرە، جارێکــی دیکە لــە هەوڵی 

گەورەدان  مەترســییەکی  دروستکردنی 

لەسەر گەالنی هەرێمەکە، دیموکراتیی 

باکــووری ســووریا و داهاتــووی گەلی 

کورد و گەالنی سووریا. هەر بۆیە ئەگەر 

لە عەفرین تێکبشــکیندرێن، بۆ هەموو 

مرۆڤایەتی قازانجە. گەلی کورد، گەلی 

هەرێمەکــە و گەالنی تورکیا-ش قازانج 

دەکــەن. بــەو ســەرکەوتنە قۆناغێکی 

نــوێ دەســت پێــدەکات. هەربۆیە لە 

ڕاســتیدا ئەوە بەرخۆدانییەکی دیرۆکی 

و شەرافەتمەندانەیە". 

سیاسەتی لەناوبردن
"بــەر لەو هێرشــانە عەفریــن جێیەکی 

ئــارام بــوو. ژیانێکی هاوبــەش، ئارام 

و ديموکراتیــی لەوێ بوونــی هەبوو. 

دەوڵەتــی تورکیــا، داعش و نوســرە، 

تیرۆریــان بــردە عەفرینــەوە و ئــەو 

ئارامییەیــان تێکــدا. تورکیــا دەیەوێت 

لــە عەفرین سیاســەتی قڕکردن پەیڕەو 

و  سرووشــت  دار،  خانــوو،  بــکات. 

هەرشــتێک بۆتە ئامانجی هێرشــەکانی 

ئەوان. دەســت لە کوشتنی ژن، منداڵ 

و بە ســااڵچوو ناپارێــزن. ئەگەر هەتا 

ئێستاش ژمارەی قوربانییان یەکجار زۆر 

نیــن، نیشــانەی ئەوەیە کە ئــەو گەلە 

بەڕێکخســتن کــراوە. ئەو شــێوازە لە 

پەالماردان، پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ 

و یاســاکانی شــەڕە. دەوڵەتــی تورکیا 

زۆر بە ئاشــکرا هاوواڵتیانــی مەدەنی 

دەکوژێت، لە دیمەنەکاندا دەردەکەون 

کە هێرش دەکەنە سەر مااڵن، دەکوژن 

و هەرچــی بــە بەردەســتیان بکەوێت 

تااڵنی دەکەن و دەیدزن. ئەو شــتێکی 

سەرنجڕاکێشــە کە هەموو جیهان ئەوە 

دەبینێت و لێی بێدەنگە. لە حەقیقەتدا 

کاتیــک چــاو لــە چاپەمەنــی جیهانی 

دەکەین، دەبینین کە ڕای گشتی جیهان 

پاڵپشتی لە بەرخۆدانی عەفرین دەکات. 

بەاڵم دەوڵەتانی هەرێمی و جیهانی لە 

بەرانبەر ئەو فاشیزمەی دەوڵەتی تورکیا 

بێدەنگییان هەڵبژاردووە".

''بەر لە هەرشــتێک ئەمریکا و ڕوســیا 

دەیانەوێــت ناکۆکییەکانی نێوان خۆیان 

لەســەر پشــتی گەلی کورد چارەســەر 

کــوردەوە  گەلــی  بەڕێگــەی  بکــەن. 

دەیانەوێت حیســاباتی خۆیــان لەگەڵ 

یەکتر ســاف بکــەن. ئــەوەش ڕێگەی 

لەبــەردەم ئــەو هەمــوو پێشــێلکاری، 

ســتەم و ناحەقییە کردۆتەوە کە لەسەر 

گەلــی کــورد بەڕێــوە دەچێــت، کــە 

بێ ویژدانییەکی یەکجار گەورەیە".

ئەگــەر تورکیــا دەســت بەســەر ئــەو 

ناوچانەدا بگرێت، لێی ناچێتە دەر:

ئەگــەر تورکیــا دەســت بەســەر ئــەو 

ناوچانــەدا بگرێت، نــە لە عەفرین، نە 

لە ئیدلب و نە لە باب-یش ناچێتەدەر 

و داوای حەڵەب-یــش دەکات. وەک 
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قوبرسی لێدەکات. ئایا ئەوە پارچەکردنی 

ســووریا نییــە؟ ئــەی بۆچــی ســووریا 

چاوی خــۆی لەو ڕاســتییە دەگرێت و 

لە ڕووســیا خەت وەردەگرێت؟ ئەوانە 

جێگەی پرسیارن. ئایا ڕوسیا بەو شێوازە 

دەتوانێــت ســووریایەکی بەدڵی خۆی 

دروست بکات؟ مەگەر ئەوە هەواڵگری 

تورکیا نییە کە هەموو داعش، نوسرە، 

برایانی موســوڵمان، ئەحرار ئەلشــام، 

بەیەکەوە گرێدەدات؟ هەموو ئەوانەیان 

کــردە یەک و بەهێزیان کردن. ئەوەش 

بــە هــاوکارى ڕوســیا دەکات. ڕوســیا 

دواتــر ئەوانە چــۆن دەردەکات؟ چۆنە 

کە ڕوســیا ئاوا ڕێگــە بەوانە دەدات و 

دەهێڵێت کە خوێنــی کوردان بڕژێنن؟ 

ئایــا ئــەوە بــۆ داهاتــووی ســووریا، 

مەترســییەکی گــەورە نییە؟ ئاشــکرایە 

کە ئەوە مەترســییەکی گەورەیە لەسەر 

داهاتــووی ســووریا. جێگیرکردنی ئەو 

هەموو چەتەیــە لەالیەن تورکیاوە لەو 

ناوچانە، بناغەی پارچەکردنی ســووریا 

دادەڕێژێت.

"بەرێوەبەری ســووریا، ئەو مەترسییانە 

دەبینێــت بــەالم دوودڵــە. بــۆ وێنــە 

هێندێــک هێزی نزیک خۆیان چوونەتە 

ڕاســتەوخۆ  ناتوانــن  و  هەرێمەکــە 

پشــتیوانییان لێبکەن. لەڕاســتیدا لەوێ 

بەرخۆدانییەکــی شــکۆمەند لە ئارادایە 

و دەبێــت هەرکــەس پشــتیوانی لــەو 

بەرخۆدانییــە بــکات و ڕێگربێــت لــە 

بەرانبەر سیاسەتەکانی دەوڵەتی تورکیا 

و جێگیربوونــی قاعیدە لــەو ناوچانە، 

بەاڵم هەتــا ئێســتا هەوڵدانێکی وەها 

ڕاســتەقینە لــە ئــارادا نییــە. وادیارە 

ســووریا و ئێران هێندێــک ناڕەحەتن، 

بەاڵم تائێستا شتێکیان نەکردوە".

ناڕازیــن.  ئێمــە  دەڵێــن  ''ئەوانیــش 

لێدوانەکانیــان کــە بــا ڕووی هەمــوو 

الیــەک لە داعش بێــت، لەجێی خۆیدا 

نییــە. ئەو هێرشــە ســەرنجەکان باڵو 

نــاکات، بەڵکو تەواو پاڵپشــتی کردنی 

تورکیایــە لــە داعــش. ئێســتا داعــش 

خەریکی ڕێکخســتنەوەی هێزەکانیەتی 

لــە دێرەزوور. بۆچى؟ قەســەدە ڕاوی 

نان و بردنی هەتا ئەبوکەماڵ، ئێستاش 

لــەوێ کۆبوونەتــەوە. تورکیا هێرشــی 

کردە سەر عەفرین بۆ ئەوەی دەرفەتی 

خۆڕێکخســتنەوە بــدات بــەو هێزانە. 

بۆ ئــەوەی داعش بــە تەواوەتی لەناو 

نەچێــت، دەســتێوەردانیان کرد، بەاڵم 

بەڕاشــکاوی  ئەمەریــکا  بەرپرســانی 

ئــەوە ناڵێــن. واتــا دەزانــن، بــەاڵم 

بەرژەوەندییەکانیان ڕێگرە لە وتنی ئەو 

ڕاستییە".

ئەوانــەی چاولێکــەرن، هەموویان 
بەرپرسیارن

"لێــرەدا جارێکــی دیکــە سیاســەت و 

نابەرپرسایەتی مۆدێرنیتەی سەرمایەداری 

ناکۆکییەکانــی  بەهــۆی  دەبینرێــت. 

نێــوان خۆیــان و تێکەڵییەکانیان لەگەڵ 

تورکیــا، تەنیــا تەماشــاچین. هێندێک 

وردەگلەیــی دەکەن، بــەاڵم بێدەنگن. 

هەربۆیــە هەموو ئەوانەی چاولێکەرن، 

بەرپرسیاریەتی ئەو دۆخەیان دەکەوێتە 

سەرشان".

ڕوسیا و سووریا، کورد لەدەست دەدەن

بەتایبەتی ڕوســیا و دەوڵەتی ســووریا 

ئەگــەر لەســەر ئەوجۆرە سیاســەتەیان 

پێداگــری بکەن، دەبێت ئەوە بزانن کە 

نەک تەنیا ناتوانن یەکپارچەیی ســووریا 

بپارێــزن، بەڵکو لەهەمــان کاتدا گەلی 

کوردیشــیان لەدەســت دەچێت. سەبر 

کوردیــش  گەلــی  دانبەخۆداگرتنــی  و 

ســنوورێکی هەیە. باهەرکەسێک ئەوە 

بزانێت، کە گەلی کورد بێ ئاڵتێرناتیڤ 

نییە و بژاردەی دیکەی لەبەر دەستدایە.

ڕێکخســتن و بەبنەماگرتنی هێزی 
خۆت گرینگە

"ڕاســتینەی فیکــر و ڕامانــی ڕێبەرئاپۆ 

جاریکی دیکە خۆی ســەلماند. دەبێت 

هەر نەتەوەیەک، هەر بزووتنەوەیەک، 

لەسەر بنەمای هێزی گەوهەری خۆی، 

خۆی بە ڕێکخســتن بــکات. دەتوانێت 

دیپڵۆماســی بکات، تێکەڵیی دروســت 

بکات، یارمەتی لە دەرەوە وەربگرێت، 

بەاڵم دەبێــت جیا لە هێزی گەوهەری 

خۆی پشــت بــە هیچ هێزێکــی دیکە 

نەبەســتێت. ئــەوە جارێکــی دیکــەش 

ســەلمێنرا، کــە ئەگەر گەلێک لەســەر 

ڕەنــج و هێــزی خــۆی، توانــای خۆی 
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بنیــات بنێــت، بێ گومــان دەتوانێــت 

کاریگەری لەسەر ڕای گشتیش دروست 

سەرکێشــی  عەفریــن  ئێســتا  بــکات. 

شــەڕێکی شــکۆدار دەکات و هەمــوو 

گەالنی هەرێمەکەش بەشێوازی جیاجیا 

جێی خۆیان لــەو بەرخۆدانییەدا گرتوە 

و پشــتیوانی ڕای گشتی نێونەتەوەییش 

هەیە. هەربۆیە ئــەوە بەرخۆدانییەکی 

زۆر بێ وێنە و دیرۆکییە". 

گەلی ئێمە لە باشوور و ئەوروپا
"گەلی ئێمە لە ئەوروپا و لە باشــووری 

کوردســتان، بە ڕاســتی بۆ پشــتیوانی 

عەفرین، فیداکارییەکی گەورە دەکەن. 

کوردســتان،  لــە  بەرخۆدانییــە  ئــەو 

ڕۆحێکــی نەتەوەیی ئافرانــد. جارێکی 

دیکــەش هەر کــەس لەوە تێگەیشــت 

کە کــورد بۆخۆی دۆســتی خۆیەتی و 

دەتوانن خاوەنداریەتی لە یەکتر بکەن، 

بەو جۆرە دەتوانن دۆستی ڕاستەقینەی 

خۆشــیان بدۆزنــەوە. ئیــدی جارێکی 

دیکەش ئەوە ســەلمێنرا کە پێویستیمان 

بە یەکیەتیی نەتەوەییە".

باکور و ڕۆژهەاڵت
''بەر لە هەر شــتێک مرۆڤ دەتوانێت 

هێندێک کەموکورتــی لە دوو پارچەی 

گــەورەی کوردســتان وەکــوو باکــوور 

و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا ببینێــت. 

ئەمــڕۆ لــە عەفریــن بەرخۆدانییــەک 

لەئارادایــە، کــە چارەنووســی گەلــی 

کــورد لە هەرێمەکــەدا دیاری دەکات. 

بــێ گومــان نابێت گەالنــی هەرێمەکە 

لــە بەرانبەر ئەوە بێدەنــگ بن. بەاڵم 

گەلی کــورد دەبێت لــەوە تێبگات کە 

ئــەوە بۆ ئەوان مــژاری مان و نەمانە. 

چەنــدەش زەختیــان لەســەر هەبێت، 

چەنــدەش لــە بەرانبەریــان ســتەم و 

زۆرداریش هەبێت، دەبێت لە بەرانبەر 

بەرخۆدانــی مێژوویــی و چارەنــووس 

ســازی عەفرینــدا، تەماشــاکەر نەبن. 

پێویستە مرۆڤ لەوبارەیەوە ئەرکەکانی 

خۆی پێکبێنێت. نەک ئەوەی کە هیچیان 

نەکــردوە، بــەاڵم ئەرکیــان قورســترە 

و ئەوانــە کەمــن و تێری ئــەو قۆناغە 

ناکات. بۆ وێنە باکوور وا ڕاهاتووە کە 

هەمــوو کاتێک هێندێــک فەرمانیان بۆ 

بچێت، هێندێک کادر بچنە نێویان، کار 

بکەن و چاالکی ئەنجام بدەن. هەڵبەتە 

کــە دەبێت بــۆ خۆیان لــە کۆاڵنەکاندا 

بێنــە الی یــەک و پالنــی چاالکییەکان 

بەشــێوازێکی ڕێکخراو دابنێن. پێویستە 

هەرکەســێک بۆ خۆی دەستپێشــخەری 

بــکات، خۆی بە بەرپرســیار بزانێت و 

بڵێت کە "دەبێت هێندێک شت بکەم"، 

ئێمــە دەزانیــن زەحمەتی هەیە، بەاڵم 

لــە بەرانبەر ئــەو زەحمەتییــە دەبێت 

بەرخۆدانێکیش هەبێت. مەگەر زوڵمی 

هــەرە گەورە لــە ســاڵەکانی 1988 -  

1990دا نەکرا؟ بەاڵم لە بەرانبەریدا ئەو 

بەرخۆدانە پیرۆزە لە نسێبین و جزیرە 

دەســتی پێکــرد و قۆناغێکی دیکەی لە 

تێکۆشانی کوردســتاندا بنیاتنا. ئێستاش 

پێویســتە،  بەوجــۆرە  فیداکارییەکــی 

ئــەو  کۆمەڵگــە  پێشــەنگانی  دەبێــت 

فیداکارییــە بکەن. ئەوە قبووڵ ناکرێت 

کە هەرکەس چاوی لە کەســێکی دیکە 

بێت و خۆی بێدەنگ بکات".

"مــن دەزانم کە گەلــی ئێمە هەنگاوی 

بەرانبــەر  لــە  نەنــاوە.  دواوە  بــۆ 

فاشــیزمی ئاکەپە، کەس ســەری خۆی 

نەنەوانــدوە، بــەاڵم بێدەنگــی ڕێگەی 

کردۆتــەوە.  ئاکەپــە  فاشــیزمی  بــۆ 

دەبێــت مرۆڤ بێدەنــگ نەبێت، تەنیا 

خــۆت بپارێــزی و تەســلیم نەبــوون 

بــەش نــاکات، پێویســتە هەرچۆنێــک 

بێــت دەســت بکەیت بــە چاالکی. بۆ 

باکوور و ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ئەوە 

پێویستییەکە. بەتایبەتی لە باکوور ئێمە 

دەکەوینــە وەرزی بەهارەوە. 8ی ئادار 

و نەورۆزمــان لە پێشــە. پێمانوایە کە 

بەو بۆنانەوە ئــەو بێدەنگییەی باکوور 

تێپەرێنین. لێرەدا دەبێت هەرکەســێک 

خۆی بە بەرپرســیار بزانێت. بێگومان، 

و  ئێمــە  بەرپرســیاریەتیی  و  ئــەرک 

بەڕێوەبەرایەتی ئێمــەش هەیە. ئەگەر 

ئــەو کۆمەڵگەیە لەوڕۆدا لەو ئاســتەدا 

بێ ڕێکخســتن ماوەتەوە، یان سیستمی 

فاشــیزم پاشەکشــەی بەگــەل کردوە و 

ئەو گەلە ناتوانێت لە بەرانبەریدا وەکو 

پێویســت خۆی دەربخات، بەر لە هەر 

کەســێک ئێمە و ئــەو کادرانــەی بەو 
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تێکۆشــانەوە ئەرکدارن، دەبێت خۆمان 

بەرپرســیار ببینین، بەاڵم ئیســتا ڕۆژ، 

ڕۆژی چاالکییە نەک ڕۆژی قســەکردن. 

دەبێت هەر واڵتپارێزێک بە ئەرکەکانی 

خۆی هەستێت".

 ''هــەروەک چــۆن ڕژێمی فاشیســتی 

ئاکەپە-مەهەپە، لە کوردستاندا زەخت 

و گوشار بەڕێوە دەبات، بە هەمانشێوە 

لــە گرتوخانەکانیش هەمان سیاســەت 

لەسەر گیراوان پەیڕەو دەکات. ناوەندی 

هێرشــەکانیان ئیمراڵییە. لە ســەرەتادا 

سیســتمی  ڕێکوپێــک،  بەشــێوازێکی 

ئەشــکەنجە و زەختــی دەروونییان لە 

ئیمراڵیــدا لەســەر ڕێبــەر ئاپــۆ و ئەو 

هەڤااڵنــەی دیکە کە لــەو زیندانەدان، 

پەیــڕەو کــرد و هێــدی هێــدی بــۆ 

گرتوخانەکانی دیکەشــیان گواســتەوە. 

هەرچەندە ئەو گوشارانە نەگەیشتونەتە 

ئەو زەختانەی کە لەسەر ئیمراڵی هەیە. 

ئەوەی لەسەر ئیمراڵی بەڕێوەدەچێت، 

ئەشــکەنجەی  تایبەتــی  شــێوازێکی 

دەروونی بە سیستم کراوە. دەیانەوێت 

بەســەر  شــێوازە  ئــەو  وردە  وردە 

گیراوانــی دیکەشــدا بســەپینن. ئەگەر 

ئێمە توانیبامان سیســتمی ئەشکەنجەی 

ئیمراڵــی لــە بەریــەک هەڵوەشــێنین، 

ئەمڕۆ شــایەتی ئەو زوڵم و ســتەمەی 

ســەر گیراوان نەدەبوویــن. واتا ئەگەر 

ئەوڕۆ لە گرتووخانەکان ئەوەندە زوڵم 

و گوشــار بەڕێوە دەچێــت، ئێمە لێی 

بەرپرســیارین. بۆچــى؟ لەکاتی خۆیدا 

ئەگــەر ئێمە ئامــادەکاری پێویســتمان 

ئەنجــام  کــە  بەشــێوازێک  کردبــا، 

تێکۆشــانی  و  ڕێکخســتن  وەرگرێــت 

لەهەمــوو  پێدابــا،  بــرەو  خۆمــان 

بوارەکانی ڕێکخراوەیی، کۆمەڵگەبوون، 

کولتــووری و تەنانــەت ســەربازی-ش 

بەگوێــرەی پیویســت بووباینــە، ئــەو 

کاتــە دوژمن نەیدەتوانی بەو شــێوازە 

درێژە بە سیســتمی ئیمراڵــی بدات و 

ئەو زۆردارەییە لەســەر گیراوانی دیکە 

پەیــڕەو بکات. ئەوە مژارێکی گرینگە. 

بــۆ ئێمــەش جێی ڕەخنــە و ڕەخنە لە 

خۆگرتنە. ئەوە ڕاستییەکە".

ئێمە دەتوانین ئەنجامی بدەین و 
دەرفەتیشمان لەبەردەستدایە

"ئێمــە ئێســتا پێمــان ناوەتە ســاڵێکی 

نوێ و بــە بەرخۆدانی عەفرینیشــەوە 

کەوتووینەتــە قۆناغێکــی نوێ. وادیارە 

کە ســاڵێکی زۆر گرینگمان لەبەردەمە. 

ئــەوەی کە هەتا ئێســتا نەمانکردووە، 

ئیدی دەتوانین بیکەین. واتا ئەو چانس 

و دەرفەتەمــان هەیــە، کــە ئێمــە بۆ 

هیواکانی ڕێبەر ئاپۆ، گیراوانی سیاســی 

و گەلــی خۆمان ببینــە وەاڵم. ئێمەش 

لەوبارەیــەوە بڕیارمانداوە. ئەرێ ئێمە 

ڕەخنە لەخۆمــان دەگرین، بەاڵم لەوە 

گرینگتر ئەوەیە کــە دەمانەوێت ڕۆڵی 

خۆمــان بگێڕیــن. ئــەو دەرفەتانــەی 

کــە هاتوونەتــە پێش لەو ســاڵدا بەکار 

قەرەبــووی  شــێوازە  بــەو  و  دێنیــن 

دەکەینــەوە.  کەموکورتییەکانمــان 

ئــەو بەرخۆدانییــەی لــە عەفریــن لە 

ئارادایــە، هەڵگــری پەیامێکــی گرینگ 

و ســەردەمێکی نوێیــە و پێویســتی بە 

هەنگاوی شۆڕشگێڕانە هەیە".

دەوڵەتی تورکیا شکست دێنێت
ئاکەپــە - مەهەپــە، ڕێککەوتــن. واتا 

ئــەوە ڕێککەوتن نەبوو، بەڵکوو ئاکەپە 

وەدوای فیکــر و زێهنییەتــی مەهەپــە 

کــەوت. مەهەپــە-ش کــە هەبوونــی 

بێ واتا بووبوو، بەشــێوازێکی ڕێکخراو 

بەشــداری ئاکەپە بــوو. ئەوانە گرینگن 

کــە گەلــی ئێمــە بیبینێــت. ئــەوڕۆ 

بەڕێوەبەرایەتییەکی نەتەوە پەرســت و 

فاشیست لە ئەنجامی ئەو ڕێککەوتنەدا 

هاتۆتە ئاراوە. ئیدی ڕاســتینەی ئاکەپە 

بــۆ هەموو کــەس دەرکــەوت. بەالی 

هێندێک کوردەوە خۆی جوان پێشــان 

دەدا و دەیووت ئێمە دۆســتی ئێوەین، 

ئیــدی ئاشــکرابوو کــە ئــەو دوژمنــی 

ســەرەکی گەلــی کــوردە. مەهەپــە، 

ئــەوڕۆ  دەیناســێت،  کــەس  هەمــوو 

ئاکەپە-ش بۆتە مەهەپە. هەربۆیە کێ 

بەخــۆی دەڵێت من کوردم، پێویســتە 

واز لە ڕێکخستنە دژە کورد، فاشیست 

و نەژادپەرەســتەکان بێنێــت. ئەوانــە 

ئــەوڕۆ ئیدی بــە ئاشــکرا دوژمنایەتی 

گەلــی کورد دەکــەن، دەبێت ئەوانەی 

هەتا ئێســتاش لەنێو ئاکەپــەدان، لەوە 
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تێبگەن و بە هەڵویستەکانیاندا بچنەوە. 

گەلــی ئێمــەی والتپارێزیــش دەبێــت 

ئــەوە بزانێــت کە ئەو سیســتمەی کە 

لەالیەن ئاکەپــە - مەهەپە بنیاتنراوە، 

دەدات.  عەفریــن  پەالمــاری  ئــەوڕۆ 

ئەگــەر ئێمە لەهەمــوو جێیەک لەدژی 

ئەوانــە بوەســتینەوە، کۆتاییان پێدێت 

و تێکدەشــکێن. ئەوەش هەم بۆ گەلی 

کورد و هەم بۆ گەالنی تورکیا بەواتای 

هاتنی ســەردەمێکی نوێیــە کە ئازادی 

و دیموکراســی لەگــەڵ خــۆی دێنێت. 

ئێســتا ئــەو دەرفەتــە هەیــە. مرۆڤ 

دەتوانێــت خەتێکی بەســەر دابێنێت و 

بڵێت "ئیدی داگیرکاریی، جینۆســایدی 

گەلــی ئێمــە لەالیــەن تورکیــاوە، لــە 

عەفرین تێکدەشــکێت"، بۆ ئەوەی ئەو 

ســەرکەوتنە مســۆگەر ببێت دەبێت لە 

هەموو شــوێنێک تێکۆشان و فیداکاری 

بکرێت. ئەگەر بــۆ ئەوە گیانی مرۆڤ 

پێویست بێت، دەبێت ئەویش بدات''.

''جەوانانــی گەلــی کــورد و گەالنــی 

کوردســتان دەبێت ئــەوە بزانن کە بە 

بەرخۆدانــی عەفرینــەوە کەوتوینەتــە 

قۆناغێکی نوێوە. لە تێکۆشــانی ئێمەدا 

زۆر قۆناغــی گرینگمــان تێپەڕانــدوە، 

بەاڵم ئەو قۆناغەی ئێستا هاتۆتە ئاراوە 

قۆناغــی هــەرە گرینگە و ئەو ســاڵ، 

ســاڵێکی هــەرە گرینــگ و مێژووییە. 

هیــچ  قۆناغێکــدا  لەوەهــا  دەبێــت 

جەوانێکــی کورد بێکار ڕانەوەســتێت. 

جەوانان دەبێت بەشــداری لە شۆڕشدا 

بکــەن. یان لــەو شــوێنانەی کە هەن 

بەشــداری ســەرهەڵدان و ڕاپەڕینەکان 

ببن، یانیش بێنە نێو ڕیزەکانی گەریالوە. 

هەڵمەتێکی گشتی بۆ پاراستنی عەفرین 

ڕاگەیەنراوە، پێویســتە هەر جەوانێکی 

کورد و کوردستانی، ژن بێت یان مێر، 

پێویستە دڵ و چاوی لەگەڵ بەرخۆدانی 

عەفرین بێت. بەوشیوەیە پێشەنگایەتی 

گەل بکات و بڵێســەی شــۆڕش گەشتر 

بکاتەوە".


