
 ئهفرين کورد بهرەو کوێ دەبات؟؟

دراوی ناوەندەکانی سياسهت، ئاگايان له وردەکارييهکانی  ديای گر تانی ڕۆژئاوا و سهرجهم م و
ژەری  رشی عوسمانلييهکان بۆ ڕۆژئاوای کوردستان و شاری ئهفرين ههيه، ههرچهند ئهوان داڕ ه

م به ب ئاگاداری  تانی ناوچه ئهم سهرەکی ئهم پرۆژەيهی ئانکارا نيين، به ئهوان، رووسيه و و
تانی  دەپهڕێ و سهرجهم و نهی ئهفرين ت رشه نهکراوە. زياتر له پهنجا ڕۆژ له خۆڕاگريی ب و ه

نهگرتووە و بگرە ئهوەی  نان هه ه کی جيددييان بۆ کۆتايی پ جيهان و ناوەندەکانی ناونهتهوەيی ههنگاو
خوازی ئهوانيشه، نه له بهر تورک تی ڕوودەدا د ژی خۆيان له ڕۆژهه يا بهلكو له بهر سترات

  ناوەڕاست. 

کشکانی کوردەکان که له باشوور و له ڕۆژئاوا "هاوپهيمانی" ڕۆژئاوا بوون و ههن، مهبهستی  ئايا ت
کی بۆ  کشکانی کوردەکان چ سوود ژييهکی مهزنتر له ئارادايه؟ ئايا ت ڕۆژئاواييهکانه؟ يان سترات

، چ ڕۆژئاوای الئيک ههيه؟ پ تی عوسمانی که چوارناڵ بهرەو ئيسالمی بوون دەچ پشتگرتنی و ا
ن چيدا دەگهڕێ؟ تی ناوەڕاست به شو کی بۆ ڕۆژئاوا ههيه؟ ڕۆژئاوا له ڕۆژهه   سوود

ران  ش هاتنه سهر کاری ئيسالمی شيعه له ئ گهر جوغرافيای سياسی چل ساڵ بهر له ئهمڕۆ، واته پ
تی نا نينه بهر نهزەر، ڕۆژهه کی سياسی ب وەڕاست جگه له شهڕ و ناکۆکی عهڕەب و ئيسرائيل دۆخ

ڕنهکانی  ک بوو که سهرمايهکهی له کۆنس ت کوو و ران نهک ئهندامی ناتۆ به ۆزی ههبوو. ئ کهمتر ئا
مان و بانکی جيهانيدا دەسووڕا، نهوت به نڕخی کهم دەگهيشته دەست  جيهانی وەک کروپی ئا

ر م له ئ راق، ئهفغانستان، ليبی و عهڕەبستان و ميسر دەنگی نوێ که جياواز ڕۆژئاواييهکان. به ان، ع
کخراوی  ک وەک ڕ تانی سهرەکی ئوروپا بوو دەبيسترا. ئۆپ له گهڵ سياسهتی ئامريکا و و

تی  تانی ڕۆژهه ک له و ند ڕا. سۆويهت له ه کردنی نڕخی نهوت دەوری سياسی دەگ کۆنترۆ
راق، سوريا، ل ترناتيو بوو له بهرانبهر ئامريکا و ناوەڕاست وەک ع ک ئا ران چهشن يبی و تهنانهت ئ

ڕ سهيتهرەی سۆويهت.    ئورووپييهکان . ئهفغانستان ڕاستهوخۆ چووبووە ژ

ڕاق، ليبی، ميسر، ئهفغانستان جگه  ران، ع تانه وەک خۆيان نهماون. سهرانی ئ ئهمڕۆ هيچکام لهو و
ران کوژراون و تيرۆر کراون. ئهو  تانه ههموويان يان له شهڕدان يان له شهڕدابوون. ئهمڕۆ له ئ و

کی يهکگرتوو و سهقامگير نيين. ڕۆژئاواييهکان دەوری  ت ڕاق، سوريا، ئهفغانستان، ليبی و ع
وە دەبن، که نه  وە نوێ بهڕ ک له کۆلۆنی ش ڕن و چهشن تانهدا دەگ سهرەکی له ژيانی سياسی ئهم و

کوو، ژيک و ئهمنيهتی ههيه. تهنيا اليهنی سياسی به   ئابووريی، سترات

کارانی  هدا، تورکيا دوور له ئاوری شهڕ بوو، جگه شهڕ له گهڵ پارتی کر له ههموو ئهو چل سا
کوردستان. تورکيا دوای ڕووخانی سيستهمی عوسمانی و پارچهپارچهبوونی پاش کۆتايی شهڕيی 

ژايی نزيک يهکهمی جيهانی، ملکهچی ئووروپپيهکان و ئامريکا بوو. نئ يست به در ۆفاشيستهکانی کهما
وە دەچوو.  تی ئابووريی و تيجاری ژيان و ئابووريان بهڕ گای ديپلۆماسی و مامه سهدەيهک له ڕ

تانی خاوەن نهوت وەک  ک نزمتر بوو له و ته گهل کی ئهم و م چۆنيهتی ژيان و دەرامهتی خه به
ن ران، عهڕەبستان، ليبی و شو ڕاق، سوريه، ئ   ی تر. ع

کۆلی،  نانی خواردنهوەی ئه گای توريسم، سهنعهتی درووستکردنی شووشه، بهرههمه تورکيا له ڕ
گای بازاڕی ئوروپای بۆ کرابووە،  کس، کشت و کاڵ ومهڕداريی که ئهوەی دوايه کهمتر ر بازاڕی س

ويستی به ئورووپا بوو، هه دەسووڕا. تورکيا ههم له اليهنی سياسی پ م له اليهنی ئابوورييهکهی هه
تانی دەوروبهرەوە دابين  گای ئوروپييهکان و و ئابووری و نيزامی. به ميليارد درامهتی توريسم له ڕ

  دەبوو. 



راق و سوريه که هاو سنوور بوون له گهڵ  شوو، ع ران، سۆويهتی پ ڕووخانی ڕژيمی پاشايهتی له ئ
ئهمڕۆ جگه له سهرمايهی ئورووپی  تورکيا، کرانهوەی دەرگای بهههشت بوو بهرەو ئابووری تورکيا.

ڕن. دەب بازاڕ  رانی و عهڕەب له بازاڕ و ئابووری تورکيادا دەوری با دەگ سهرمايهی ڕووس و ئ
و ئابووری باشووری کوردستانيش به ئابووری و سياسهتی تورکياوە گرێ بدەين، که ههرکيان سوودی 

وەردەگرن.   ل

تانه به کوردی باشورەوە کراوە، دەوری بازاڕ و ئهوەی تورکيا وادار به سياسهتکردن له گ هڵ ئهم و
تی خۆی پ سهقامگير کردووە،  ی ڕابووردو، دەسته ئابووری و سهرمايهيه، که ئهردۆغان له دەسا
ژەکانی مامناوەندی  تهوە. بووژانهوەی ئايينی و پهرە ساندنی تو کيش دەگر که باشترکردنی ژيانی خه

ی رانی سا ک ئ ک که له سهردەمی کهماليستهکان له  ١٣٥٧ سوونهتی، ڕ ژگهل تهوە بير، تو ن د
گايان نهبوو.   اليهنی ئابووريی و دينی و سياسی ج

کوو پايهيی سياسی تورکيا و ساختاری ئيداريی قانوونی و  - ئهوەيان نهک پايهی ئابووريی، به
يهتی و فهرههنگی تووشی گۆڕان و قهيران کردووە.سهرجه م گۆڕانکار ييهکان ڕيگای بۆ کۆمه

لی سياسييدا  ديايی له چهند ه يهتی، سياسی، فهرههنگی و م دەرکهوتنی کورديش له ئاستی کۆمه
شووی ئاتوتورکی و بيری سياسی و  ڕەخساند، که ههمووی ئهوانه و ناکۆکی له سيستهمی پ

  ئيدئۆلۆژی، قهيرانی تازەتری ناوخۆيی له گهڵ خۆی هاورد. 

دانی داعش، گرووپ پشتی کردنيان، سهرهه ه تيروريستيهکانی تری ئيسالمی و دەوری تورکيا له پا
شا، که پڕڕەنگکردنی ئيسالميبوونی  تورکيای بهرەو قهيرانی زۆرتری ناوچهيی و جيهانی ک

حکوومهتی ئاکهپهشی له سياسهتدا به دوادا هات. ئهمه و نائارامييهکانی ناو تورکيا و پهرەساندنی 
انی جيددی به پايهی سهرەکی ئابووريی, واته توريسم و اليهنهکانی ترۆريسم له شارەکان، زي

ک  تانی که خۆی له خۆيدا چهشن وەنديداری ئابووری گهياند. ههروەها پهيڕەوکردنی سياسهتی سو پ
تانی دەوروبهر  ری عوسمانلييهکانه، ئهوانی ڕووبهڕوی ئوروپا و و کت زيندووکردنهوەی کار

ۆزی له گه ۆزی له گهڵ ڕووسيه چهند کردۆتهوە، که ئا مان و ئوروپا له اليهک و ئا ڵ ئامريکا، ئا
وەندی له گهڵ  ، که کورد له باکوور و ڕۆژئاوا و باشوور له پ ۆزی سياسی تورکيا دەنوين اليهنی ئا

نن.  ک دەه ۆزييهکانی تورکيا پ ک له ئا   ڕۆژئاواييهکان، بهش

بوونی تورکيا له شهڕی سوريه و هاوپهيمانی که زە تروريستييهکان، تورکيای ئارامی،  ت له گهڵ ه
رش بۆ سهر ڕۆژئاوايی کوردستان و سهر شاری  تی ناوەڕاست کردووە. ه کهڵ شهڕی ڕۆژهه ت

. تورکيا لهم  ن کردنهوەی قهيرانی سياسی، ئابووری، نيزامی بۆ تورکيا بهدوادا دەه ئهفرين قوو
ۆزييهکانی ناوخۆيی قهيرانه دەرباز ناب و داگيرکردنی ئهفرين نه ت هنيا ڕزگاربوون له قهيران و ئا

ژخايهن  چهوانه له در کوو ڕاست به پ نان به مهسهلهی کورد له تورکيا نييه، به تورکيا و کۆتايی ه
موکراتهکانی تورکيا دەزان و چ پ ک ک که خۆی  کی د زەکانی کورد چ هادەپ که خۆی به حزب ه

موکر بژاردنی به حزبی کوردەکان و ههميسان د يانی هه ، بهرەو دوو ڕ ات و چهپهکانی تورکيا دەزان
کی کوردی پانتايهکی مهزنترن،  وەی تورکيان، يان حزب کی ناو چوارچ سياسی دەبا. يان ئهوان حزب

  به ناوی کورد و جوگرافيای کوردستان.

رش بۆ س هتی يهکهمدا ههم هادەپ و ههم پ ک ک ، يان دەب له حاند ه تی سوريه که له حا هر و
گای يهکهميان  دەنگ بن يان هاوپهيمان. ئهوان ڕ تهيه، ب ستاش ههر سهر بهو و ڕۆژئاوا ئ

بژاردووە.   هه

نهخواز تورکيای  خواز چ د وەندی له گهڵ پرسيارەکهی سهرەتای ئهم نووسراوەيه، ڕۆژئاوا چ د له پ
شاوە، ئهم بهشداربوونه  تی ناوەڕاست ک ژخايهندا تورکيا يان بهرەوە بهرەو شهڕی خۆرهه له در



، يان بهرەو ملکهچبوونی زۆرتری تورکيا له حاند ڕۆژئاوا، بهتايبهت ئوروپا و  ش وەشانهوە دەک هه
مان.   نهمازە ئا

تی ناوەڕاست، يانی دابهزينی ههرچی  بهشداريی زۆرتر و زۆرتری تورکيا له شهڕی ڕۆژهه
ته، يانی موحتاجبو ونی ههرچی زۆرتر به چهک و لۆجستيکی ڕۆژئاوا، يانی زۆرتری ئابووری ئهم و

وەی يۆنان  کی ش ويستی زۆرتر به پارەی يهکيهتی ئوروپا، بانکی ئوروپا، بانکی جيهانی. واته وەزع پ
نا. تورکيا به سياسهتی  تهی لهحاند بانکی مهرکهزی ئوروپا به چۆک داه که چهپترين حزبی ئهو و

شراوەته گهمهي دراوە.دژی کوردانهی ک وە گر تهکهی پ   هکی سياسی که چارەنووسی و

زی نيزامی، سياسی  شهکانی ناوچهکه به ه شه، که له ههموو ک کی گهورەی پڕ له ک ت ران وەک و ئ
ته توانای  تی سياسی لهم و و ئابووری بهشدارە، قهيرانهکانی گهيشتۆته لووتکه و دەسته

شهکانی خۆی له ناوخۆ و دە   رەوە نهماوە. چارەسهرکردنی ک

که که له ماوەی چل  ت کو و شهکان دەناسرێ، به ران نه تهنيا له ناوچهکه وەک ناوەندی زۆر له ک ئ
تی بازرگانی و تيجاڕيی و نيزامی له گهڵ  ی ڕابووردو، سهرەڕای ديپلۆماسی و مامه سا

وەندی سياسی ئاسايی له گهڵ جيرانهکانی نهبووە و له ئ استی ناونهتهوەيش حکوومهتهکانی ناوچه، پ
تانی تر، توانای ڕاگرتنی  تی ميلياردی له گهڵ ڕۆژئاوا، چين، ژاپۆن، ڕووسيه و و سهرەڕای مامه

ران سوودی بازرگانی  ۆزييهکانی ئ ک نهبووە، ههرچهند سهرجهم ئا ت نسی سياسی له گهڵ هيچ و با
تانه ههبووە.   بۆ ههموو ئهو و

ران چ له ناوچهکه و چ له ئاستی کی سياسی نييه و خۆی و  ئ جيهانی هاوپهيمانی هيچ قوتب
ژخايهنی  تی سياسی و ديپلۆماتيکدا سوودی در سياسهتهکانی تهريک ماونهتهوە و به دەگمهن له مامه

هيهکی سياسيدا بۆ ڕاگرتنی حکوومهتهکهی، ملکهچ  چهوانه له کۆتايی ههر مامه وەرگرتووە و به پ
ی ڕابووردو، بهردەوام سياسهتی دەرەوەی خۆی سهرکهوتوانه به بووە. ههرچهند له ماوەی چل سا

 . کهکهی فرۆشتب   خه

يهتی،  کاريی، ههژاريی گشتی، ناکۆکی کۆمه ی ئابووريی، ب ستا له گهڵ قهيرانی قوو ران که ئ ئ
ميللی، سياسی، فهرههنگی ڕووبهڕو و دەرگيری چهند شهڕيی ناوچهيی بووە، گهيشتۆته لوتکهی 

نن که توانای چارەسهرکردنی قهيران و قهيرانهکان  و بهرپرسانی ڕەدەبا بهردەوام دەيدرک
کردنی پرۆژەکانيان  بهج هی که توانای ج تيش گهيوەته ئهو خا گيروگرفتهکانيان نهماوە. ئابووريی و

 .   نهماب

 تهرخانکردنی زۆرترين بوودجه بۆ بهشی نيزامی ترس و خۆفی سهرانی حکوومهتی ئيسالمی له دوو
گوومان ڕەنگدانهوەی ئهم وەزعه  اليهنهوە دەردەخات، ههم له اليهنی ناوخۆ، ههم اليهنی ناوچهکه. ب

نی داهاتوو نه تهنيا بهرەو  رانی سا ههم له سياسهتی ناوچه و ههم جيهان خۆی دەردەخات و ئ
ی ڕابووردو  کوو ڕۆژبهڕۆژ ههموو ستوونهکانی که له چل سا ، به سهقامگيربوون ناچ

رانی دامه کدا ئ هت م له ههر حا ته هۆی گۆڕان، به ت و قهيران دەتوان بب ندراون، لهرزۆک دەب زر
! ن ژخايهن يهکپارچه نام کدا، در   يهکپارچهی ئهمڕۆ له تۆی هيچ سياسهت

کی زۆر له  فڕاندۆمی باشوور، ڕادەستکردنهوەی بهش کشکانی داعش، ر گۆڕانکارييهکانی پاش ت
رشی تورکيا بۆ سهر ئهفرين، يهک ڕاستی بۆ کورد دەردەخات که له خاکی کوردستان به به غدا، ه

ژی سهرجهم حزبهکانی باشوور،  ه، ئهوەش دەردەخات که سترات سياسهت و ديپلۆماسی سهردەم دا کلۆ
ناوە.  ژيک شکستی ه وەيهکی سترات ت به ش   باکوور، ڕۆژئاو و ڕۆژهه



وەی هيچکام ههموو ڕووداوەکانی شهش مانگی ڕابووردو، دە ريدەخهن که سياسهتی کورد له چوارچ
 . شق و ئانکارا و بهغدا سهرکهتوو نهبووە و سهرکهوتوو ناب تانه له بهرانبهر تاران و دم لهو و

باشوور له ڕيفڕاندۆەوە بۆ سهربهخۆيی گهڕايهوە, گهڕاندرايهوە باوەشی بهغدا. ڕۆژئاوا له لوتکهی 
مشق و بهرخۆداندا گهڕايهوە بۆ هاوپهيمان زی تيرۆريستی د مشق و ڕازيبوون به هاوردنی ه ی د

نهران  کی که نو رش بۆ ئهفرين ئاچمهز بووە، تهنيا کار تاران و رووسيه. باکوور له حاند سياسهتی ه
کوژی کراوە. پ ک  نه نيشان بدەن و بقيڕنن که کۆمه له پاڕلهمانی ئانکارا کرديان ئهوە بوو چهند و

وە له ح اند ئهفرين و سياسهتی ئهردۆغان له ناو تورکيا وکوردستان، يهک دژکردەوەی ک به ههمان ش
زی خۆی له نووسينی چهند شيعر و گۆرانی بۆ ئهفرين  ت ههموو ه له خۆی نيشان نهداوە. ڕۆژهه

  نيشان دا. 

تانه  کی تر دەردەکهوێ که کورد بهرلهوەی داگيرکراوی ههر کام لهو و ئهمڕۆ زۆرتر له ههر کات
 ، تهکه مانهوەی ب ژی نهزۆکی خۆيهتی. سياسهتی ههر چوار و داگيرکراوی بيريی سياسی و سترات

  کورد لهو جهغزە و پارچهپارچهبوونی زۆرترە. 

زەکانی ئيسالمی ههرچوارپارچه لهببهيک به بهناو جيهادی ئهردۆغان دەدەنهوە، داڕزانی  ئهوەی ه
زەکانی ئيسالمی  . ه پشتی داعش دژ به کورد بوون و سياسهت له کوردستان دەنوين که به ئاشکرا پا

گهيشتنی له  شمهرگه له لهشی جياکراوە، ت ڕاکان سهری پ به دەستی کوردی داعش له بهر کام
ژينهی ئهو کوردانه بۆ خهالفهتکردن به سهر کوردستانهوە نيشان دەدات. ئهوان له ههر چوارپارچه  م

شق خهونی خهالفهتی ئيسالمی به کوردستانهوە دە بينن و دەبنه هاودەستی تاران و ئانکارا و بهغدا و دم
مانی شيعه و سوونی عهڕەب و ترک و فارسدا  نی تر. ئهو پۆتانسيلهی که له موس و سهعوديه و شو

موکرات،  ههيه، له کوردەکهشدا بۆ جيهاد دژی کوردی بهناو ناسيۆناليست، چهپ، الئيک، د
کاری ههيه کاريی، ناکر موکرات، کر   . ناد

دراويی به سياسهتی تاران و ئانکارا  ژی و گر کشکاوی کيشهکانی ناوخۆيی خۆی و ب سترات کورد ت
زی سياسييه. دەنا ڕۆلهكانی کورد دەتوانن کۆبانی و شهنگال و سنه و  و ديمشق و بهغدا و فانت
زێ، ت ناپار زن، ئهوەی و د و کهرکووک ڕزگار کهن و وەک ئهفرين بيپار سياسهتی  کرماشان و ئام

دراوەکانه!    چهوتی حزبهکان و ڕابهر و حزبه گر

نمۆنی دەکات، گهر پهيامی ئهم شارە و  کی کۆنی ب داهاتوو ڕ ژ ئهفرين بهرەو دەربازبوون له سترات
گهيهکی زيندووی دۆڕانی سياسهتی کورد له يهک سهدەی  نهکهی بژنهوين. ئهفرين به که کهم و خه

ی قانوونی ئانکارا ڕابووردوە. بانگی ئهفرين ستر ژی ههمهگير و ههمهاليهنی کوردستانييه، که به پ ات
ۆزييدا  کی پڕ له ئا ی بهرژەوەنديی کورد خۆی له جيهان ژدرێ، به پ شق و بهغدا داناڕ و تاران و دم
دييهکانی داهاتوو  گا بۆ تڕاژ ژييهکی ئهوتۆدا دەبينيننهوە، يان خۆمان ڕ ژرێ، يان خۆ له سترات دا دەڕ

  ش دەکهين/خۆ

  برايم فهڕشی

 


