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ت،ئ باشه،   مانی ئامادەن بارەکهيان ئاسان ب ت، ل ههندێ سياسهتمهداری ئه دا بن لهگهڵ ئهوەشدا که کهس ئامهدە نييه ددانی پ
تی باکووری سووريادا بن مهکهی ئهسهد لهم دۆخهدا واته  -کهسانی تر له خهمی کوردانی رۆژهه کدا له   .ڕژ کهواته له کات

ت  ی گفتوگۆکردنن سهبارەت بهسزادانی تورکيا، که هيچ کهس به ڕاستی نايهو سزای ئابووری، ڕاگرتنی   -برۆکسل سهرقا
تی ئهوروپا تی تورکيا له يهک ی بوونه ئهندام زی پاراستنی گهلی کوردەکان  - ههناردەکردنی چهک و لهکارخستنی ههو  يهکهکانی ه

YPG ک کهوتوون که لهگهڵ ديمهشق دا ڕ   .دەم

زە سهربازييهکانی زەکانی سهر به تورکيا و کشانهوەی ه شی ه نايانهوێ کات لهدەست بدەن...  ئهوان  USA سهبارەت به لهشکرک
وان سازان و ژينۆسايدی ين بڕيار بدەين له ن مه ناچار بکر گهلهکهماندا،   ئهوروپای ڕاڕا و دوو دڵ هيچ بژاردەيهکی نييه «گهر ئ

زە ديموکراسييهکانی ههسهدە ئهمهی نووسی له   وم عهبدی فهرماندەی گشتی ه رين». مهز دەبژ مه ژيانی گهلهکهمان هه وا ئ
  . Foreigen Policy نامهيهکدا بۆ

ستا چهکدارە کوردييهکان دەجهنگن زەکانی سووريا ،لهبهر ئهمه ئ کهوە لهگهڵ ه شی تورکيا ياخود ب  ،پ کی  دژی لهشکرک ه جۆر
ن له   نر که له اليهن ئهمهريکاوە چهک و تهقهمهنييان پ دەدرێ و ڕادەه ن م: هاوپهيمانه سهرەکييهکهی ڕۆژئاوا که سا تر ب

ناوی بهرژەوەندی ئهوروپا تدارەکهی سووريا بهشار ئهسهد ،   ،پ کهوە لهگهڵ دەسه ستا پ نن، ئ کدەشک هتی خهليفهی داعش ت دەو
کهوە شت دەکهنسهرۆکی رووسيا فال کدانهوە و ترسی سياسهتی ناوەکی،  . دمير پۆتين پ ئا بهم جۆرە ئهم شته ڕوو دەدات، کات ل

سوکهوتکردن له سياسهتی دەرەوەکی دا  توانايی هه ته مايهی ب   .بب

مانيا هاندرا ب ئهگه تانی وەک ئه کی تر وەرنهگرێ بهبه ئامانجی ئه  ن،ر و ی توانا ب وەی چ پهنابهر تهوە،  که بهپ ڕ رايی بيانگ ه خ
ی خۆشه هاوکاری خهرجی دابڕاندنی پهنابهرەکان له  مانيا پ بکات، له جياتی ئهوەی بۆ پاراستنی   Ägäis ئهوکات حکوومهتی ئه

ته کارسوورييهکان له مهيداندا  دەم بۆمباکانی سهرۆکی تورکی ڕەجهب تهيب ئهردۆغان، ياخود له  رجا له ڕۆژئاوا لهبه  -بکهو
رشی ئاسمانی روئيدلب لهب    .سهکانوهردەم ه

کی ترسهرلهنوێ بيناکردنهوە ،دادگاپرۆسهيهکی  ،ناوچهی ئارام   جار

نانی تهواوەتی سياسی و سهربازی ئهوروپا. ئهمهش لهو کاتهوەيه که بهر لهسا ئهمهريکا رايگهياند   کی تر شکسته جار
تهوە و هاوکات بهر له سا ئهردۆغان مهرامی سياسی خۆی  ک ساز بدات بۆ  دەکش رش دەبات بۆ ئهوەی ستراتيژ دەربڕی، که ه

تی باکووری سووريا ی بهپيته، ههروەها ئهو   -رۆژهه ناوچهيهکی گرنگ،لهبهرئهوەی لهوێ لهتهک ئهوەی ناوچهيهکی کشتوکا
ه، که سووريا ههيهتی   .کهمه نهوتهشی ل

ناوی پاراستنی هاويهيمان  ونهتهوەييدا بۆ  ، داان ەککورد هله پ ری ن ر چاود ی/ ئارام لهژ ئهوروپاييهکان دەيانتوانی ناوچهيهکی خا
نن. داعشه ئهوروپاييهکان به ويستوەک تانی خۆيان و وە بۆ ونهن تورکيا دامهزر گای   پ نه دادگا. ئهو شارانهی له ڕ بدر

ويست بوو ئ  رانکراون بۆ نموونه ڕەققه، پ تی دژە داعشهوە، و   .هوروپا زۆر به پهرۆشهوە سهرلهنوێ دروستی بکهنهوەهاوپهيمان
گايهوە   تی خۆيان له ڕۆژئاوا، له ناوچه کوردييهکان له باکووری سوريا لهئهستۆ بگرن و لهم ڕ لهبری ئهوەی بهرپرسيار



کخستنهو تی لهسهر ڕ ن کاريگهر کی ت نەی سووريای دوای شهڕ بهدەست به ن.  . ههنووکه ئهوروپاييهکان ناوچهکه بهجۆر د ر بهج
ت لهسهری، ب پشتيوانی ڕۆژئاوا  يی ناتوان ڕەزامهند ب ک دەکهن ئيدارەی خۆج ککهوتن   .ئهسهد، پۆتين و ئهردۆغان ڕ

تی باکووری سووريا کۆنتڕۆڵ   می ئهسهد ڕۆژهه هکردنهوە. کات ڕژ ته تۆ ئهم هيچ لهباردا نهبوونهی ئهوروپاييهکان، دەب
ن،  کوردەکان ههر ،ئهوکات بکاتهوە د مهکهی سوورياش دەکهونه مهترسييهوە و هه باجی ئهمه نادەن. ههروەها ڕەخنهگرانی ڕژ

گيريی سووريا ز و دەکهونه دەستی دەزگای ههوا ت ههژماری خۆی .گيراوەکانی داعش دەبنه چهکی بهه   ، له کۆتاييدا ئهوروپا دەب
  بکات،  دالهگهڵ زۆر پهنابهری تری جيهاديی ئازادکراو

ما تهنيا ههر لهاليهن ئهردۆغان ئيدی ئه ر گووشار هوەناکو وە لهاليهن ئهسهديشهوەەوەژ کو بهههمان ش هکی نيگهرانی  ي سيناريۆ. ، به
ن ، دايشلهواقيع و نائارامی ؟  شبينی دەکر  :ئهم ئاکامگيرييانه پ

ين بۆ ئهوەی  ـ کی ڕاستهوخۆی ن نهه می سووريا و تورکياجهنگ ک  ، پۆتين  دروست ب  وان ڕژ ههوڵ دەدات، ناوبژی و سازان
ت  شیبکات. ئهوەي  وەيه ب ت بهم ش   :دەکر

تی تل عبياد و بۆی ههيه ناوچه سنوورييهکانی ڕۆژئاوای ئهم ناوە تا ئهفرين کۆنتڕۆڵ   رشهکانی ڕادەگرێ له ڕۆژهه تورکيا ه
رە نيشتهج بکات، بۆ ئهوەی به  ئهرۆغان دەيهوێ پهنابهرە سوورييهکانی تورک  . به شاری ستراتيژی مهنبهجيشهوە -بکات يا ل

ت و ديمۆگرافی ناوچهکهش بگۆڕێ. سوورييه ئيسالمييه چهکدارەکانی اليهنگری تورکيا ، ماڵ  خۆی قازانجی سياسهتی ناوەوەی  ب
ن يان و عهرەبه سوورييهکانی تريش لهبهرايی ئهم کارەوە د رشی تورکی  -و مندا   ههروەک ئهوەی له ئهفرين، که له ئاکامی ه

ندران ٢٠١٨سهرەتای     .، دەيان ههزار کورد دەرپهڕ

ی  وان ناوچهکانی جرابلس ، عزاز و ئهلباب ، که تورکيا سا ستادا بۆ   ٢٠١٦ناوچهی باکووری حهلهب له ن داگيری کرد، له ئ
زراوە   Protektorat// خۆی ناوچهيهکی پار

تی باکوور تدا، قس بۆئهوە باجی  دا ئهسهد لهباقی ناوچهکانی رۆژهه نمايی  - هی ههب گيری ڕ وەبهری پۆليس و دەزگای ههوا بهڕ
ت. ههرچی ئهوەی پارتی   له ديمهشقهوە وەردەگرن. ئهسهد فيدڕاليزم نادات، فيدراسيۆنی ديموکراسی باکووری سووريا ، کۆتايی د

تی ديموکراتی زە و توانيويهتی لهڕووی سهربازييهوە پشتيوانی له  PYD يهک   .اتبک YPG سازيداوە، بهه

ی ڕاپۆرتیي ئهمان  کخراوی  ai ش خراپهکارييان کردووە، بهپ ونهتهوەيی مافی مرۆڤ،ڕ ييهوە  ه کچ و کوڕيانن ردمندا هر لهم
ندراون،  YPG هوە و ههزاران دانيشتوانی عهرەبی ناوچهی ڕەققه و حهسهکه لهاليهن کانيان ته ڕيزدۆبهزۆر بر ەوە دەرپهڕ

تبهبيانووی ئهوەی گومانيان  کراوە هاوسۆزييان لهگهڵ داعش دا ههب باشتر بوو   ،لهگهڵ ئهوەشدا ژيان و گوزەران له ڕۆژئاوا .ل
ت. سيستهمی يهک حيزبی گايهی سڤيل بواری زياتری سازداوە، وەک له   PYD لهتهواوی ناوچهکانی تری و بۆ بهشداری کۆمه

می بهعس له ديمهشق. پشتيوانی له ئافرەت دەکرێ ، کهمه نهته دەکرێڕژ   .وەکان بهشدارييان پ

هی نهری  PYD گهورەترين هه ی دامهزر نه و ئا ندکردنهوەی و ک  PKK ب ن چونکه   - عهبدو ئۆجهالن له ههر دەر و شو
ڕوانين  بههۆی  تهوە و زۆر  ەوە، PKK نزيکييه ئايدۆلۆژييه له  هزەقکردنهوەی ئهم ت يان نزيک ب ت ل وای کرد بۆ ئهوروپا سهخت ب

دا ببيننهوە و دياری بکهن شی سوورياله کوردان   .خۆيانی ت

تنيان بۆ ماوەتهوە ///                   ///گهل چاالکوان تهنها هه

 
می سووريا لهم   ت، چونکه ڕژ رايی و ب دەنگ و سهرکهوتووانه دەب ت گرتنهوە دەست لهاليهن ديمهشقهوە زۆر بهخ دەسه

تی باکوورە ههرگيز  گهی لهوێ دا به  ٢٠١٢ئهسهد له  .بهتهواوی بزر نهبووە ڕۆژهه نی   لهبهرئهوەی ،PYD وە ڕ ئهو له شو
زەکانی ويستی به ه ن و  بوو  ديکه پ ويست هيچيش بهکاری به   . PYD له  بترس نهبووپ

کی   م له ديمهشقPKK وەک دەستهخوشک کڕا خهريکی بهرژەوەندی کورد بوو، نهک گۆڕينی ڕژ  .، بهت
و  م هه کی گرنگی وەر نهگرتووە ڕژ گهورەترين شاری تهواو کوردييه له سووريا ،ههتا ئيمڕۆ  که لهخودی قامشيليدا ،  - ست

کی تر م لهم ناوچانهدا جار ی ئهسهددايه. ئهمهش ئهوە دەگهيهن کهوا ڕژ ر کۆنتڕۆ کی شارەکه لهژ رايی   فڕۆکهخانه و بهش بهخ
ی خۆی قايم دەکاتهوە    .ج پ

ندن به زمانی کوردی و يادی بۆنه و جهژنی نهورۆز له  -به   نبهههندێ مافی کوولتوری و داننان کوردەکا ڕازی دەکات   ٢١٫٣خو
می ناسيۆناليستی هاوئاههنگی بکهن ويسته لهگهڵ ڕژ تی ئهه  .، دەنا وەکو تر پ ر دەسه انی ديموگرافی  ڕدا گۆ سهدهروەها لهژ

کدا حيزبی بهعس که ههتا ئيمڕۆ  - ههڕەشهيهکه  نی شهستهکان له کات نهی عهرەبی» لهسهر   حوکم دەکات. له سا مهتی « پشت به هه
تی باکوور دەستی کرد  ی عهرەب  به ئهنجامدانی سياسهتی بهعهرەب سنووری ڕۆژهه کردن. ناوی گوندە کوردييهکان گۆڕدرا و خ

می به دا نيشتهج ک و اليهنگرانی ڕژ سۆزی ناوچه  مهبهست ت تنييهکان بگۆڕن و جگهرسۆزی و د کهاته ئ را، بۆئهوەی پ



تی ناوەندی ديمهشق زامن و مسۆگهر بکهن  بهياسای ستهمکاری و سياسهتی کهسی   .سنوورييه نزيکهکان، بهرامبهر به دەسه
م ههوڵ دەدات، کورد له کی تر دەرپهڕ ي باوەڕ بهخۆبوونه نو  وگونجاو ڕژ تهدا جار ت   اتساز بک نهو زەمي  ن زياتر دەسه

ته دەست  تی باکوور  بکهو ه عهرەبه وابهستهکانيان له ڕۆژهه   . خ

ر پرسيارەوە و   ههموو لهبهردەم ههڕەشهدان، لهتهک تهواوی دانيشتوانی ڕۆژئاوادا ، ئهوانهی حکوومهتی سووريان خستبووە ژ
ت عهرەب ياخود ئاسوور -لهدژی وەستابوونهوە  ن بۆ سهربازی  ئيدی ئاساييه کورد ب ی. ههموو دەب چاوەڕوانی ئهوەبن دەبر

تن هيچ  تهوە. بۆ زۆر چاالکوان لهئاکامدا جگه له هه گيری سووری ب ن و زۆر دەترسن لهوەی کهوا دەزگای ههوا ياخود دەگير
راق دواتر بۆ ئهوروپا تهوە. سهرەتا بۆ کوردستانی ع ن   .نام

ريکردنی ئهو  يانهوە، که لهزينداهه ٨ەی داعش به ههزار ئهندامه گيراو١٢چاود ن و بارەگاکانی کوردان، دەزگای  زار ژن و منا
ت. ئهم بارودۆخه به  يان دەب گيری سووری سهرقا نيابهخشتر ن ههوا وەيهک د تهيچ ش گيری سووری له  اب ، دەزگای ههوا

وە پهڕگيرييهی به ئامانج شتنهوە ی ڕابووردوو ، ئهم ش تی خۆی و دژی ناه ناوەی دەسه   ٢٠٠٣به نزيکهيی له  .حهزەکانی بهکاره
راق گهی دەدا سهلهفيستهکان بچنه ع م ڕ بۆئهوەی لهوێ دژی داگيرکاری ئهمهريکا شهڕ بکهن. دواتريش لهگهڵ   ،وە کات ڕژ

کردنی شۆڕشی  کات سهرۆکايهتی له ديمهشق سهدان ئهندامی القاعدەی له زيندانهکانی سووريا لهسهر داوا ئازاد  ،  ٢٠١١دەستپ
  . ڕاديکاليزەبوون  دان والچوو بهرەو وردە وردە   کرد، ههر ئهوکاته ڕاپهڕينی جهماوەر

ن پهيوەندييهکانی ئهگ م دەتوان گووشار بۆسهر ئهوروپا به ت و داعشه ئهوروپاييهکان بکهونه زيندانهکانی بهعسهوە، ڕژ هر ب
گيری   مانی و فهرەنسی لهگهڵ سهرۆکی دەزگای ههوا ويسته دەزگاکانی ئاسايشی ئه کهوە کار بکهن. پ لهگهڵ ئاسايی بکهنهوە و پ

ه بک کهوە سهودا و مامه ونهتهوەيی بههۆی تاوانکارييهوە بهرامبهر به  سووری پ ن، که به فهرمانی ن هن، بهدوای ئهوانهدا بگهڕ
رەيهک ئهمهش کردوويانه.  ی مرۆڤايهت  تهوە ه گرێ کو می بهعس دەتوان   .که بهزەحمهت دەکر لهمهودايهکی مامناوەنديدا ڕژ

ی ڕاديکاله ئه  ر دروشی وروپاييهکان دەبن. ئامانهتی بدات کهوا ئهوان سهرقا مه کاروباری جيهاديستهکانتان دەگرينه ئهستۆ  " لهژ ئ
ستا پشتيوانی  وەش دەتوانن ئ ه و ههژمارەکهدا ههيه. ئهگهرنا،   " رلهنوێ بيناکردنهوە بکهنه دارايی سو فهرموون ئ . ئهمه له مامه

گيری ئهسهد دەتوان ههڕەشه بکات، چهکدارەکانی داعش ب    .کات دەاييهوە بهڕە ه پاسپۆرتی ئهوروپ دەزگای ههوا

 
. ههر يهکه   ن يدا خانهگومانی و ڕک و کينه بهردەوام پهرەدەس گای سووری دەگات، که ت نياييهوە به کۆمه گهورەترين زيان به د

ن ئهوان لهگهڵ ئهسهد دا   -بهوی تر دە ناپاک.  زە سووريه ئۆپۆزيسيۆنهکان وا دە کوردەکان ناپاکييان لهشۆڕش کرد. ه
کهوتن  چهوانهشهوە  ڕ و دوای بهرژەوەندی خۆيان کهوتن، لهبری ئهوەی بهشداری بکهن له شهڕی دژی به ئهسهددا . به پ
وەی ناسيۆناليستی  - بن يان نا YPD ئهندامانی -کوردەکان ن، ههروەک   - ئۆپۆزيسيۆنی سووری کتومت بهههمان ش عهرەبی دادەن

می    .وە وەگيراوەبهعس و ئهوەی له ئهنقهرە -ڕژ

کوژ دەکهن. ئهمهش دەری  ڕاپه تی خۆيان کۆمه گيراوی ئهردۆغان، کوردی هاو ستا بوونهته چهته و بهکر ڕيوەکانی جاران کهئ
کی خراپ گهيشتووە گهی سووری به چ دۆخ  .دەخات کۆمه

  زۆربهيان بير له  نهيارەکانی ئهسهد که له ئايدۆلۆژيای دەيهی ڕابووردوودا گيريان خواردووە، جگه له ناسيۆناليزم و ئيسالميزم،
ن به کورد   ". کافر"دەدەن وەک «جياخواز »ياخود وەک  هيچی تر ناکهنهوە. لهبهرئهوە جو

ک له ئيدلب لهگهڵ دانيشتوانی ڕۆژئ  اوا ههژمار ناکهن، بهزەحمهت  ههندێ دەنگی کهمی زيرەک و هاوکاريی، که ئازار و ژانی خه
شتا ههر بيردە سووريان و که دا که سهر به ەه مهيدان. لهگهڵ ئهو ت د  تهکهيان له بنچينهدا لهسهر چی بووەنههکه   :وە، ڕاپهڕينی و

گهی سووری دەتوان   ت، چۆن و کهی کۆمه ک له سووريا به ئازادی و به ڕوومهت بۆ ههموو دانيشتوانی و ناوی ژيان له پ
زە دەرەکيي  شهوە به ه شی ههرە پ ت، لهپ واوييه دا زاڵ ب ن کردۆته مهيدانی سهپاندنی  ياهکانهوە وابهستهيه، که سووريابهسهر ئهم ش

  .بهرژەوەندييهکانی خۆيان

ستا بهدواوە له ن  ستا يارييهکه کۆتايی هاتووە، تۆپهکه له ئ ت  موان مۆسکۆ، تاران، ئهنقهرە و دي بۆ ئهمهريکا و ئهوروپا ئ هشق دا د
وەيه .و دەچ   .ر نابيننهوەسوورييهکان ئاسايش ياخود ئاشتی زيات  بهم ش

———————————— 
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 نووسهر،  

کی زۆر له سووريا ژياوە. کار بۆ کۆمه تيڤی و  و پسپۆڕ و شارەزايهکی ديارە  زانستکاری سياسی و رۆژنامهوان  ن و سا
مانی و نهمساوی و سويسری  دەکات و بۆ  که ڕاديۆی فهرمی  ئه ب . خاوەنی چهند کت ههفتانامهی بهناوبانی دی تسايت دەنووس

 لهسهر سووريا. 


