گهڕاندنهوەی سپای سوريه بۆ ئهفرين
له ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوودا ،مهسهلهی گهڕاندنهوەی سپای سوريه بۆ ئهفرين ،باس کی سهرەکيی م دياکانی
ن ونهتهوەييه .بهداخهوە م دياکانی کورديی رۆژئاوا و و باشور و باکور ،ههتا ئ ستا شيکارييهکی ئهوتۆيان لهسهر ئهو
بڕياڕە گرينگه نهه ناوەته بهرباس که دەکارێ بب ته هۆی گؤڕانکارييهکی ئا ۆز لهو بهشهی کوردستاندا.
ئهفرين به خۆڕاگريی ب و نه و قارەمانانهی شهڕوان و خۆبهخهش و ت گرای دانيشتوانی و بهتايبهت ژنانی کورد ،بۆته
خو ق نهری ئهفسانهيهکی نو ی خۆڕاگريی و بهرخۆدانی بهرەی مرۆڤايهتی له بهرانبهر داگيرکهرانی تيڕۆريستی تورکيهدا.
جيهان سهری لهئاست ئهو خۆڕاگرييهی شارە دەستهخوشکهکهی کۆبانی سوڕماوە و سهرەڕای سياسهتی
بهرژەوەنديخوازانهی دەو هته به ناو د مۆکراتهکانيش ،بيروڕای گشتيی جيهانی پ شکهوتوو ،لهگهڵ ئهفرينه .ههربۆيهش
ئهو مهسهله له م دياکانی و تانی پ شکهوتوودا بۆته مهسهلهی ڕۆژ.
بهداخهوە له ناو ه زەکانی کوردستانيدا ،بهرخۆدان و فيداکاريی لهو پهڕی بهه زی دايه و سياسهت لهوپهڕی نزمی .گهر
ئ مهی کورد خۆمان چاو بهو کهمايهسيهدا نهخش نينهوە ،ناکرێ چارە بکرێ .گهورەترين ﻻوازيی کورد يهکنهبوون و
ڕاڕاييه که له سهرەتای داگيرکرانی کوردستانهوە له ﻻيهن عهجهم و عوسمانی وەک خۆرە لهدەرووندا ،ههناوی کوردستان
له بهين دەبا و بۆته هۆی ت کشکانی پهيتا پهيتای بزاڤی کورد لهو چهند سهدەيهدا .خۆ بهستنهوەی کورد له بهش ک له
کوردستان به داگيرکهرانی بهشهکانی ديکهی کوردستان ،بهرههمی ئهو ڕاڕايی و يهکنهبوونهيه که بۆته نهخۆشيی
ش رپهنجه ئاسای ناو ه زە کوردستانيهکان.
ه رشی سپای فاشيستی ئيسﻼميی ئهردۆغان بۆ سهر ئهفرين ،بهرههمی خوليای ئهردۆغان که خۆی له قاپ لکی خهليفه
تورکهکانی عوسمانيدا دەبين نييه .ئهو ه رشه ئهنجامی پ ن کی داڕ ژراوی داگيرکهرانی کوردستانه و در ژەی پيﻼنهکانی
پ شووی ه رشی داعهش و داگيرکردنهوەی کهرکوکه به ئامانجی سڕينهوەی ههرچهشنه دەسه ت کی کورد لهسهر نيشتمانی
خۆی دا .ههبوونی دەسه ت کی کوردی چ بهناوی ههريمی کوردستان لهباشور و يان کانتۆنهکانی ڕۆژئاوا ،چهق ه له
چاوی داگيرکهراندا .سياسهتوانهکانی داگيرکهران ئهوە ناشارنهوە و به ڕاشکاوی پهيتا پهيتاش دووپاتی دەکهنهوە .گهر به
وردی سهيری ئهو ڕووداوانه بکهين که لهبهرچاوی ههموومان لهو چهند سا هدا قهوماون ،بههاسانی بۆمان دەردەکهوێ
که لهباری سياسيهوە کورد به گشتی زۆر ﻻوازە و لهباری خۆبهختکهريی و بهرخۆدان و بهرههلستکارييهوە ،له ئاست کی
زۆر بهرزدايه.
 -１ه رشی داعهش
داعهش ،بهرههمی ڕاستهوخۆی پيﻼنه شۆڤارييهکانی دەزگاکانی شۆڤاری و زانياری و تانی ناوچه و پشتيوانه
زله زەکانيان بوو .ئهو دەزگا تيروريستيه به پارەی سهعودی ،قهتهر و تورکيه ،وە به ڕاه نانی سپاييی و
ت کنيکی ڕاستهوخۆی تورکيه و هاوکاريی دارايی و سپايی کۆماری ئيسﻼمی سازکرا .به دەستوری ئ ران،
دەو هتی ع راق پار زگای موس ی به کهرەسهی سپايهکی سيی ههزار کهسی له چهک و سي ح و پ داويستيهکانی
لۆجيستيکی ههرە مود رن و نيزيکهی دوو ميليارد دو ر پارەوە ،بۆ  ٨٠٠تيرۆريستی داعهش بهج ه شت.
مهبهستی سهرەکی ئهو هاوپهيمانيه نه نيه سرينهوەی باشوری کوردستان بهدەست داعهش بوو.
بۆ ئهو مهبهستهش داعهش له سا ی ٢٠١٢وە لهﻻيهن ئهردۆغانهوە ،ه ی سهرەکيی بۆ دياريکرابوو که ه رش
بردن بۆ سهر ئيزديهکان بوو  .ڕۆژنامهی سهباح لهو سا هدا وتاری ئهردۆغانی ب و کردبۆوە که ئيزديهکان به
کافر ناو دەبا و خوين و گيان و ما يان بۆ موس مانان به حه ڵ دەزان .
ئهنجامی ئهو ه رشه بوو به هۆی ژ نوسايدی خوشک و برايانی ئيزەديمان .له کۆبانی کچانی کورد به خۆڕاگريی
ب و نه ،شهرەفی کورديان کڕيوە و گيانی بهرخۆدان سهرانسهری کوردستانی داگرت و پا پشتيی جيهانيی بۆ
کورد مسۆگهر کرد .گريﻼ و پ شمهرگه لهسهرانسهری ئ راق و سوريهدا بهربهرەکانيی ئهو جڕو جانهورانهيان
کرد که ههتا ئ ستاش و تانی پ شکهوتووی جيهان ناتوانن حاشا لهدەوری کورد له شکاندنی پشتی داعهشدا بکهن
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که نه تهنها مهترسيی بۆ ناوچه ههبوو ،به کوو ببوو به هۆی گهل ک تيرۆڕ و کۆمه کوژی له ئوروپاشدا.
پيکهاتنی چهشن ک يهک تی له ئهنجامی ئهو ه رشهدا بوو به دەسکهوت بۆ نهتهوەی کورد ههم له رۆژئاوا و ههم
له باشوردا .به م بهداخهوە ئهو يهک تيه کاتی بوو.
 -２باشور و خهيانهتی کهرکوک
دوژمنانی داگيرکهر ،به هاوکاری و هاوبيری و پشتگری و ب تهفاوەتيی و ته زله زەکان ،لهسهر ل دانی ئالقهی
ههرە ﻻواز يهکيان گرت .ئا قهی ههرە ﻻواز باشور بوو که بهدەست دووبهرەکی و ڕاڕايی و گهندە کارييهوە،
لهو پهڕی وەدەست ه نانی ماف کی دان پيداه نراودا لهدەرونهوە ﻻواز ببوو .سيخوڕەکانی ئيران و تورکيه
تهرات نيان تيدا دەکرد و له باری ئابورييهوە ببوو به کلکهی بازاری ئهو دوو داگيرکهرە.
باشور کهوتبووە بهر ههڕەشهی پيﻼن کی مهترسيدار که بهغدا به سهرپهرستيی کۆماری ئيسﻼمی دەسپ کهری
بوو به بڕينی بودجهی دان پ دا ه نراو بۆ کوردستان و پهسهندکردنی ياسای دژ به دەستوری ف دڕا ی به هۆی
زۆرينهی دەنگهکانی حيزبهکانی ع راقی .بهڕيوەبهرايهتيی باشور گهرچی درەنگ به م به ڕيفڕاندۆم بهرەنگاری
ئهو پيﻼنه بۆوە و توانيی بهسهرکهوتن له ڕيفڕاندۆمدا به ڕ ژەی  ٩٢لهسهتی دەنگ بۆ سهربهخۆيی و متمانه به
يهکڕيزيی بهش کی بهرچاوی حيزبهکانی باشور ،ﻻپهڕەيهکی نو ی سياسی تۆمار بکا .به م مهخابن که نهخۆشيی
دووبهرەکی وەها ريشهی داکوتابوو که بهشيک له حيزبهکانی ناوچهی سهوز و بهتايبهت ﻻبا ی خهيانهتکاری
ناو يهک تی بهتهواوەتی ببوونه داردەستی کۆماری ئيسﻼمی .ئهوەش ﻻوازييهک بوو که داگيرکهرەکانی کوردستان
به باشی که کيان ل وەرگرت .به هاوپهيمانيی و هاوڕايی ئيران و تورکيه و هاودەنگيی کلکهکانی ئ ران واتا
سوريه و ع راق ،پ نی گرتنهوەی کهرکوک و شهڕی ناوخۆيی کورديان داڕشت .کهرکوک داگيرکراوە و
رەوتی تيخزاندنی عهرەب دەستی پ کردەوە .دەسه تی باشور ئهوەی که ماوە بوو به شت کی ﻻواز که نهتوان
کارت کهريی ئهوتۆی لهسهر ڕووداوەکان بم ن  .ئهگهرچی بهڕ ز بارزانی و بهش ک له ت کۆشهرانی يهک تی
نيشتمانی به هاودەنگييهوە توانيويانه ههمديسان سهرنجی و ته ڕۆژئاواييهکان و ئهمريکا بهرەو پ ويستيی
دەسه ت کی کورديی بهه ز له ناوچهکهدا ڕاک شنهوە ،به م باری ناوخۆيی به کردەوە باشوری کردوە به دوو
بهش .بهشی ژ ر دەسه تی پارتی و ناوچهی سهوزی گرژ و ب دەسه تی يهکگرتوو.
 -３ئهفرين،
سنار ۆی ه رشی تورکيه بۆ سهر ئهفرين له کۆبوونهوەی تورکيه و ئ ران به پا پشتيی روسيه داڕشتراوە و
در ژەی ههمان پي نه  .چۆلکردنی ئهفرين لهﻻيهن ه زەکانی روسيه به ئاشکرا ئهو هاودەنگيه نيشان دەدا که
له ن وان ئيران وەک دەمڕاستی سوريه ،روسيه وەک پا پشتی سوريه و تورکيه به ن درابوو .خهونی تورکيه بۆ
نهه شتنی ههر چهشنه دەسه ت کی کورد لهسهر نيشتمانهکهی خۆی له ماوەيهکی کورت دا به هۆی خۆڕاگريی
قارەمانانهی خه کی رۆژئاوا و گهريﻼ و شهروانهکان بوو به مۆتهکه بۆ تورکيه.
مانهوەی کورد به تهنيا و به ب هاو پهيمانيی له سهرەتای ه رشی مهغۆﻻنه تورکهکاندا ،که به سپای ناتۆيی و
بهشداريی  ٢٥ههزار پياو کوژ و تيرۆريستی ئيسﻼميی تورک و عهرب و ئويغور دەسپ کرا ،کۆمه نی کوردی
لهههرچوار پارچهی کوردستاندا ههژاند و ههمديسان بهب يهکگرتوويی حيزبهکان ،کوردستانيهکان يهکگرتوو
لهسهرانسهری کوردستان و جيهاندا داکۆکيان له ئهفرين کرد .بهرخۆدانی ب و نهی شهروانهکانی پار زەری
ئهفرين و ڕەنگدانهوەی ئهو داکۆکيانه بوو به هۆی گهورە بوونهوەی پرسی داگيرکهری تورکيه له م دياکانی
جيهانيدا و له ههمان کاتدا ههسدانهوەی و تهکانی ئهندامی ناتۆ له پشتگريی ڕاستهوخۆی تورکيهدا.
لهگهڵ ئهوەی که ئهندامهکانی ناتۆ له ئاخافتنه سياسيهکانياندا به خ شکهيی به بيانووی بهرگری کردنی تورکيه له
ئاست تيروريزمی کورددا)!!!( به ڕاشکاوی تورکيه تاوانبار ناکهن ،به م له ههمان کاتدا له ترسی بيروڕای
گشتيی ناوخۆش که ههموو رۆژی له سايهی بهرگريی قارەمانانهی ئهفريندا پڕڕەنگتر دەب  ،ناو رن پا پشتييشی
ل بکهن.
بهلهبهرچاو گرتنی ئهم ڕەوتهکه لهو سی بهندەدا هاتۆته بهرباس ،ئايا گهڕاندنهوەی سوريه بۆ ئهفرين کار کی شياوە؟ ئايا
تاکه ڕ گايه بۆ کورد؟ ئايا چارەيهکی تر له پ شمان نييه؟
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ههر چاوە د ر کی ئاسايی سياسی دەتوانی بهو ئهنجامه بگا که له سوريهدا ،دوو زله زی سياسی جيهانن که بهربهرەکانيی
يهکتير دەکهن ،واتا روسيه و ئهمريکا .روسيه جهخت دەکا لهسهر مانهوەی ئهسهد و پاراستنی سنوورەکانی پ کهاتهی
سايس – پيکۆ .هاو دەنگی ئيران و تورکيهش لهگهڵ روسيه لهسهر بنهمای پاراستنی سنوورەکانه که ڕاستهوخۆ مانای
نهمانی دەسه ت کی کورديه ،چ به ش وازی ف دڕالی يان خۆسهريی ناوچهيی .ئهوەش روون و ئاشکرايه که
بهرژەوەندييهکانی روسيا و ئهمريکا نهک ههر يهک ناگرنهوە به کو دژ به يهکن .ئهمريکا به تهمای نهه شتنی دەسه تی
ئهسهد و له ئهنجامدا پهکخستنی هيﻼلی شيعهيه که دەب ته مهترسی بۆ سهر سنورەکانی ئيسرائيل .ئهو لهبهرانبهر يهکدانانهی
بهرژەوەندييهکان بۆ ههر چاوەد ر کی ئاسايی ڕوونه .ل رەدايه که ئهمريکا ناتوان چاو له يهکگرتنی روسيا لهگهڵ
ئهندام کی ناتۆ داپۆش و کهل ن ک دەکهو ته ناو دوو ئهندامی ناتۆ که يهکيان دەوری بهڕ وەبهرايهتيشی ههيه .ئهوەش
ئاشکرايه که زله ز کی جيهانی له ناوچهيهکی وەک رۆژهه تی ناوەڕاستدا ،ناتوان به خاتری کوردی يهکنهگرتوو و
ڕاڕا و ﻻواز ،گهرچی قارەمانی شکستدانی داعهش بوون ،دەو هت کی سهقامگرتوو وەک تورکيه و يان ئ ران وەﻻ بن ت
و ب ﻻمجۆيی پشتی کورد بگرێ .ههر بۆيهش سياسهتی بان کی و دوو ههوايان رەچاو گرتووە .نه واز له د داری له
کورد دەه نن و نه پا پشتيان له داگيرکهرەکان دەبڕن.
کورد ئهگهر بيههوێ که کاريگهريی لهسهر رووداوەکان ههب  ،دەب يهک ماڵ و يهک دەنگ ب  .ههم بۆ ئهمريکا و ههم
بۆ روسيه روونه که لهو کاتهيدا به کردەوە دوو ه ز له ناو کورددا ههن که دەسه تيان ههيه .پ.ک.ک و پارتی .ئهوان
نه بۆ ئهنهکهسه حيسابی ئهوتۆ دەکهنهوە و نه بۆ حيزبهکانی ناوچهی سهوز .لهڕوانگهی ئهوانهوە ه ز دياريکهرە .له
سياسهتيشدا  ،پ ندانان لهسهر راستيهکانه که يارمهتی به پ شکهوتن دەدا.
بهلهبهر چاوگرتنی ئهو ڕاستييانه ،ه نانهوەی ه زی ئهسهد بۆ ئهفرين ،تاکه پا پشت که دەتوان بيری ل بکر تهوە ،واته
ئهمريکا و له ئهنجامدا ڕۆژئاوای ئوروپا ،له کورد دەپرينگ ن تهوە .ديارە ئهسهد و قاسم سولهيمانی وەک دەمراستی ئ ران
به ڕاشکاوی رايان گهياندووە که مهبهستيان گرتنهوەی سهرانسهری باکوری سوريهيه .ئهوەش لهههمان کاتدا ويستی
ئاشکرای تورکيه و روسيهشه .کهوابوو گهڕاندنهوەی ه زی سوريه بۆ رۆژئاوا ،ههر پاساو کی ڕووناکبيرانهشی بۆ
بدۆزر تهوە ،به چهشن ک تام و بۆنی خهيانهتهکهی کهرکوکه.
بهر ز بارزانی ههتا زيندوو ماوە وەک کهسايهت کی کاريسما له باشور و له ڕۆژئاواش دەوری تايبهتی ههيه .ه زی
رۆژيش که له باشور و له کوردی ڕۆژئاوا پ کهاتووە له ڕاستيدا فهرمان لهو وەردەگرێ و ههموو کهس دەزان که بهب
بهر ز بارزانی ئهنهکهسه مانای ناب  .ئهوەش ئاشکرايه که بهڕ وەبهری ڕاستهقينهی پارتی يهک تی د مۆکراتيش قهنديله.
واتا دوو ناوەندی بهڕ وەبهرايهتی بريتين له بهڕ ز بارزانی و بهڕ وەبهرايهتی قهنديل .ل رەدا ئهو پرسيارە د ته گۆڕێ که
چما قهنديل مڵ به بهشداريی ه زی ڕۆژ و له ئهنجامدا هاوکاريی پ شمهرگه و گهريﻼ نادا؟ ئهگهری ئهو هاوکاريه ههم
دەستی تورک له باشور دەبڕ تهوە و ههم دەستی هيﻼلی شيعه له رۆژئاوا .له ههمان کاتدا کورد وەک ه ز کی يهکگرتوو
له ﻻيهن زله زەکانهوە دەخو ندر تهوە و نهک تهنيا ئهمريکا ،به کو ئوروپاش دەب ر بازی خۆی له ئاست تورکيه و
خولياکانی روسيه و هيﻼلی شيعه روون کاتهوە .له ههمان کاتدا ئهو يهکگرتنه لهﻻيهن ههموو نهتهوەی کوردەوە پشتگيری
دەکرێ و مانهوەی قهنديليش وەک قه يهکی پۆ يين دەپار زرێ .يهکی له دەسکهوتهکانی يهکگرتنهوەی پارتی و پ.ک.ک
پيکهاتنی کۆنگرەی نيشتمانی دەب که دە ب ته دەنگی يهگرتووی سهرانسهری کوردستان و دەتوان ئه پ شگرە دوژمن
داتاشراوەی تيرۆريستيش له سهر کورد ڕاما  .به م ه نانهوەی ئهسهد و ههرچهشنه هاودەنگيهک لهگهڵ نهخشه ڕ گاکانی
روسيه به زيانی نهتهوەی کورد تهواو دەب .
له کۆتاييدا ،با يهکبگرين و نهه لين ديسان ئهو ئاخافتنه ژەهراويهی پاش خهيانهتی ١٦ی ئۆکتۆبر دووپات نهب تهوە که
خهيانهتکاران به خۆشيهوە دەيان کوت چاکمان کرد که نهمان ه شت ر فراندۆم به کردەوە سهرکهوێ و به ن وی بارزانی
تهواو ب .

حهسهن ماوەڕانی
٢٠٫٢٫٢٠١٨
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