عهفرين پهيام ک بۆ ئهمهريکا
نووسينی :زيگمار گابريل ،وەزيری دەرەوەی پ شووی ئه مانی

و .له ئا مانييهوە :هه ۆ بهرزنجهيی
ه رشه سهربازييهکانی تورکيا له عهفرين،پهيام کی ڕوونه بۆ و ته يهکگرتووەکانی ئهمهريکا :ناب ت
هيچ بڕيار ک لهسهر ڕ کخستنهوەی ناوچهکان ،پاش تهواوبوونی شهڕی سوريا ،بهب تورکيا ج بهج
بکرێ و ههروەهاش وەک ههميشه،تورکيا هيچ جۆرە دەسه ت کی ناوچهيی لهژ ر کۆنتڕۆ ی کورد دا
پهسهند ناکات .بۆئهوەی ئهم پهيامه ڕوون و ئاشکرا ب ت،کۆماری تورکيا ه زە زەمينييهکانی له سوريا
خستۆته جو ه و گهورەترين شا و و ه رشی ئاسمانی له م ژووی خۆيدا بهرپا کردووە،بهردەوام نيوەی
زياتری ه زە ئاسمانييهکانی له ه رش و پهﻻماردان.
ئهمهش له دەڤهر کدا ساز دەب که سهروەريی ئاسمانهکهی ،وا لهژ ر دەسه تی ڕووسيادا ،به م ڕووسيا
ڕ گهی داوە به ه رشه ئاسمانييهکان بۆسهر عهفرين ،لهبهر ئهوەی ئهمه خزمهت به بهرژەوەندييه
در ژخايهنهکهی دەکات :ته زم و دەﻻقهيهک بخاته ن وان پهيوەندييهکانی ئهمهريکا و تورکياوە.
پ شتر چهند گفتوگۆيهکی توند له ن وان تورکيا و ئهمهريکا دەربازی رۆ ی ه زە کوردييهکان له باکووری
سووريا کراوە.ئهمهريکا دەستی بهوە کردووە له ن وان ه زە چهکدارەکانی  YPGدا و کوردانی سووريا
پارتی يهک تی ديموکراتی  PYDههروەها  PKKدا جياوازی بکات .پ ی وايه يهپهگه و پهيهدە جياوازن
له پ ک ک،نه له ئهمهريکا و ئهوروپا ،ياخود ئه مانيادا قهدەغهکراو نين.
بۆ تورکيا و زۆربهی چاود رە ن ودەو هتييهکان ،ئهم جياکارييه دەستکردە .پهيوەندی ن وان پ ک ک و
يهپهگه و نهک ههر له ﻻيهنی سيمبۆلی و ئايدۆلۆژييهوە زۆر توندە،پياو دەتوان بهئاسانی ب ،که يهپهگه
و پهيهدە لهژ ر ستراتيژی سهرکردايهتی پ ک ک دان .ب گومان ڕ ژەيهکی زۆری ئازادی جموجوڵ و
چاﻻکی خۆيان ههيه ،به م زۆرينهی ه زەکانی ئهمهريکا ،دەيانهوێ سوود وەرگرن له توانا و ل هاتوويی
يهپهگه لهشهڕی دژە داعش دا .سهرباری هۆشداری دانی تورکيا ،ئهمهريکا ههر بهردەوام چهک،لهپ ناوی
ئهو مهبهستهی سهر دا ،بۆ چهکدارەکانی کوردانی سووريا ڕەوانه دەکات.

زۆرينهی سهرکردە سياسييهکانی ئهمهريکا ئامادەبوون ،لهپ ناوی ئهم کارەدا نرخ بدەن :دروستکردنی
ناوچهيهکی ئازادی بهرگريکردن له باکووری سووريا ،لهسهر سنووری تورکيا لهژ ر کۆنتڕۆ ی کوردان.
بهههند وەرنهگرتن و زياتر ورووژاندن بهرامبهر به بهرژەوەندييهکانی تورکيا،بهزەحمهت ڕامان
دەکر ت .ههردووﻻ ـ تورکيا و پ ک ک و هاوگر دراوەکانيان ـ دوای سهرنهکهوتنی گفتوگۆکانی ئاشتی
ناوخۆی تورکيا ،لۆژيکی بهن ونهتهوەييکردنی بهدوادا د ت .لهگهڵ ئهوەشدا دەو هت کی کوردی ههر می
له ع راق و يهک کی هاوش وەی له سووريا ،وە ههروەها خهباتی خۆسهری سهربهخۆ لهسهر زەمينی
تورکيا دەب ت ئهنجام بدر ن ،ئهمه بۆ پ ک ک شت کی ب گومان و چهندوچوونه .بۆ تورکيا گهورەترين
ههڕەشهيه .لهبهرئهوە خهبات بۆ ئهمه يان دژی ئهمه ،ههر بهردەوام به ر گای سهربازی دەچ ت
بهڕ وە.
کارە زەبروزەنگهکان ئهشکهنجه و کو رەوەريهکان ،ئهوەی خه کی سڤيلی کورد دەيان سا ه پ ويسته
بيچ ژن به کۆتايی ناگات .ب تاوانهکان دەکوژر ن له پ ناوی ک شهيهکی سياسی ڕەگوڕيشه قووڵ
لهناوچهکهدا .ل رەوەدا ئهم سهرۆک کۆماری تورکيايهی ئ ستا بوو،لهکاتی خۆيدا وەک سهرەک وەزيران
زۆر زۆر ئازايهتييهکی گهورەی نيشان دا ،ههو ی دا له پ ناوی ئاشتی نيشتمانيدا .سهرنهگرتنی ئهم
گفتوگۆيانه له سا ی  ٢٠١٥دا ،ئهمرۆ وەک ئاکام کی در ژبووەوە لهمهودای در ژەک شانی شهڕوههرای
سهربازی بۆ سووريا و ڕەنگه لهوە زياتريش کاريگهری ههيه .لهههلومهرجی ئ ستادا مهسهلهکه ناواقيعيی
دەب ت ،ههر تهنيا به گهڕانهوە بۆ گفتوگۆکانی ئاشتی ناوخۆی تورکيادا،بمانهوێ ڕووبهڕووی
بهرفراوانبوونی شهڕوههرای سهربازيی بينهوە و بۆ ههميشه ڕاگرين .ههو کی يهکجار گهورەی
کۆمه گای ن ودەو هتی گهرەکه ،بۆ سهرلهنوێ کردنهوەی پهنجهرەيهکی وا بۆ ل ک ت گهيشتن،که له
ئ ستادا ،بهتهواوی قهپات کراوە.
لهبری ئهوە ههروەها شهڕ دژی گرووپه کوردييهکان له ناوچهکانی کشانهوە و دەرەوەی تورکياش زا ه
بهسهر سياسهتی دەرەوەی تورکيادا .ئهم پ شڕەويکردنه نيشانی دەدات :ههروەها تورکياش ئامادەيه لهم
پ ناوەدا نرخ کی گران بدات .ئهم نرخه لهناو ئهو چارەسهرەدايه کهوا بۆ  ٦٠ساڵ دەب ت ههيه و گر دراوە
به رۆژئاواوە.
تورکيا ترس له ئاکامهکانی جيۆپۆلهتيکی شهڕ لهگهڵ ئهمهريکادا نييه ،ياخود بهﻻنی کهمهوە به کهمی
دەگرێ .له بهرامبهر ئهو با دەستييه ههر مييه کورد له سنوورەکانيدا .ههمان کات ئهمهش بۆ ئهمهريکا
وا به ديار دەردەکهوێ لهبهردەم هه سهنگاندنی شهڕيکدايه لهگهڵ تورکيادا ،که شياوی بهڕ وەبردنه بۆ
ماوەيهکی دياريکراو ،ياخود دەب ت ڕۆ ی جيوستراتيژی تورکيا ناديدە بگر ت .دەش هه سهنگاندنی يهکهم
ب ته هه ه ،دووەميان ئاکامی کارەساتاوی بهر لهههر ﻻيهک ،بۆ ئ مهی ئهوروپايی ل بکهو تهوە.
تورکيا وەک يهک ک له ڕۆژئاوا،له ناتۆ و لهدواجاردا لهسهر ئاڕاستهی ڕووەو ئهوروپا ،وازی ل ب نين
بۆ ئهوروپا مانای سهرک شييهکی نوێ و يهکجار ترسناکه .نهک ههر تهنها به بادانهوەی بۆ ﻻی رووسيادا
ه زوتوانای پهيوەندييهکانی ڕووسيا و ناتۆ بهتهواوی دەگۆڕێ ،ئيمه له دەرەوەی سنووری ئهوروپا هيچ
هاوپهيمانی ترمان ناب ت ،به کو نهياری بهتوانا و ه زدار .به م بهرەو پ شچوونی تريش شياوی بير
ل کردنهوەيه :گهڕانهوەی بهه زی تورکيا ،له ستراکچهری دەو هت کی ﻻيستييهوە بۆ توانا و ه ز کی
ئامادەگی بزاڤی ئيسﻼمی.

جيا لهمانهش نموونهی خۆچهکدارکردنی ئهتۆمی وەک ئهوەی کۆريای باکوور ،له ئ ستادا پ دەچ و تی
وەک عهرەبی سعودی بيهوێ هاوش وەی بکات .دەش زۆر بهخ رايی و ڕاستهوخۆ لهسهر سنوورەکانمان
دووبارە ب تهوە .ههموو ئهمه واقيعهکه نييه،و پ ويستيش ناکات وای ل ب ت .به م بۆ ڕ گريکردن لهمه،
پ ويست به ستراتيژ کی نوێ تهواوی ئهوروپايه ،لهگهڵ تورکيا بهو دۆخهی ئ ستاشهوە که ت يدايهتی.
ئهوە ڕاسته ڕەخنه له پ ش لکردنی مافی مرۆڤ و کهماسی لهئازادی چاپهمهنيدا و پهﻻماری سهربازی
تورکيا لهعهفرين بگرين .ل ئهوە بهتهنيا بهس نييه .ئهوە ئاسانه بهدەربڕينی ڕەخنه خۆت ئاسوودە
بکهيت ،بهئاشکرا ڕەخنه دەردەبڕين .لهبهرئهوەی پياو لهتهک ڕووسيادا ه زی دووەمی خراپهکاری
ناسيوە ،که پياو دەتوان ڕۆژانه بههاکانی خۆی بپار زێ .دۆخی ههڕەشهکان ،کهم نابنهوە.ههروەها
ئهزموون لهگهڵ گهمارۆدان لهسهر روسيا،هيوادارين ف ری کردبين که ئهمهش ناتوان هيچ ڕ گاچارە
ب ت .هه بهته تورکياش به د نياييهوە ،نايه لهم ڕ گايهوە بکهو ته ژ ر کاريگهر تييهوە .بۆ ئهوەی
بهرژەوەندييهکانمان بهج به نين ،ههو ی زياترمان گهرەکه.
ههروەها ئهم بهرژەوەندييهش فرەﻻيهنه :له پ شی پ شهوە ئاگربهست دێ ،ڕاگرتنی ياسای ن ودەو هتی و
يارمهتی بۆ خه کی سڤيل له سووريا ،ههروەها له ڕۆژهه تی باشووری تورکيا ،له ناوچه کوردييهکان.
ئهمهش بهوە دەست پ دەکات ،که ئيمه ڕاستگۆبين ،نه زەبروزەنگ و بارودۆخی ژيان له ڕۆژههﻻتی
تورکيا بهش وەيهک له ش وەکان ج ی قبو کردنه،نهخهمی تورکيا لهبهرامبهر پ ک ک و
هاوگر دراوەکانيدا ناههقييه .ههر خودی ک شهی کورد وەرگرين ڕ زگرتن ،له داوای مافهمرۆييهکان
بگرين و بۆ ئازادی و ههلومهرج کی باشتری ژيان دەرکهوين ،ئهمه ناب مانای ئهوە ب  ،و نهيهکی
فۆلکلۆری پ ک ک و دەسته و دائيرەکانييان نيشان بدەين .ئ خۆ پ ک ک لهئه مانياش قهدەغهيه،
لهبهرئهوەی ر کخراو کی کرمينالهو بازرگانی به مادە هۆشبهرەکان ،بازرگانی چهک و مرۆڤهوە و
مرۆڤهوە دەبات بهڕ وە و بهزۆر پارە لهخه ک دەس ن .
با خۆمان هه نهفريو نين ،تورکيا دەو هت کی ههر می ههژمووندار ،لهژ ر دەسه تی پهيهدە و پ ک ک
دا قبوڵ ناکات و له پ ويستيشدا ،بهڕەزامهندی ڕووس و ئ ران و سووريا دژی دەوەست تهوە .براوەکهش
مۆسکۆ و ديمهشقه.
لهبهرئهوە پ ويسته بهرژەوەنديهکانی خۆمان ،بهر لهههر شت کهوە ب ت ،تورکيا لهڕووی جيۆپۆلهتيکهوە
ههر به خۆمانهوە" وابهسته بکهين" ـ ههروەها پياو دەتوانی ب "شوورەگرين " بۆ ئهوەی نهکا بۆ
ههميشه بترنج ته ڕۆ کی تايبهتهوە ،ئاکامهکهی بۆ ئ مه سهرەرۆييهکی ناديار لهخۆبگرێ .له ئ ستادا
ئ مهی ئه مان بهتايبهت دەب بزانين ،چهند ترسناکه ،ڕ گايهکی تايبهتی ه زی سهربازی بۆ ههموو ئهوانی
تر .ئهم ههو ه سهخته نائاسييه پ ويسته بگرينه ئهستۆ ،لهﻻيهک ب دەنگ نهبين لهڕەخنهگرتن ،لهﻻيهکی
ديکهوە ،ههموو بژاردەکانی تر بۆ پ کهوە کارکردن بخهينه گهڕ .تورکيا پ ويسته ههست بکات کهﻻی
ئ مه شت ک دەباتهوە /دەست دەکهو ت و ب ئ مهش زۆرشت دەدۆڕ ن .
ههر له يهک تی گومرگهوە تا هاوکاری پ کهوە کارکردن له سياسهتی پهنابهران دا ،له پشتيوانی
ئابوورييهوە تا هاوکاريکردن لهبواری خو ندن و زانستيشدا .به ئ مه دەب ت چاﻻکانه بهرەو ﻻی تورک
بڕۆين .نهک بۆئهوەی ههر ديالۆگی دەو هتی ياسای بخهينه بهردەست و پ شکهش بکهين ،به کو ئامادەش
بين له بيناکردنهوەی دادگای تورکيادا ،دوای کاريگهرييهکانی ههو ی کودەتاکهوە ،بهشداری بکهين و
کاريگهرييهکمان ههب ت.

ئهوە تهنها هه هيهکی سياسهتی کۆنزەڤاتيڤکارەکان بوو ،بهدياريکراوی پ ش سا ن ک سهرمايهی دەو هتی
ياسا ،باس لهگفتوگۆکانی بوونه ئهندامی تورکيا له يهکيتی ئهوروپادا EU /نهيکردەوە .ئهمهش ب ته هۆی
کۆتاييهاتنی کردەوە سهربازييهکانی تورکيا له باکووری سووريا ،پهيوەندی بهو بژارانهوەی ئ مهوەيه،
ههروەها دەستپ ک کی توندوتۆ ی هاوکاری و ناردنی چهک و تهقهمهنييه ،لهگهڵ دەو هتی تورکيا ـ ناتۆدا.
ئهوەی حکومهتی ئه مانيا ،دوای پهﻻمارەکانی تورکيا بۆ باکووری سووريا ،هيچ چهک ک بۆ تورکيا
ڕەوانه ناکات ،بڕيار کی ڕاست بوو .تورکيا بيری لهوە کردەوە لهگهڵ رووسيادا ئهم کارە بکات ،به م
پ ويسته ئ مه ب خهم نهبين ،ههموو ئهمانه گهنگهشهی سياسی ئ مه له ئه مانيا دەخاته ژ ر ستر س و
ناڕەحهتييهوە .ههموو نائاسوودەيهکه دژوار و ڕەنگه بهتا يش نهب ت له بهرپهرچدانهوە و دژوەستانهوە.
ههروەها دوودڵ بوونی مۆڕا ی و پ وەريی ،که ههرکهس دەتوانی دژی قسه بکات .ئهوە ناب ت وە م
بدر تهوە به م بهرژەوەندييهکان ئهمه نييه ،ئهوە ر گايهکه که هيچ گهرەنتی سهرکهوتنی و سهرک شی
لهخۆنهگرتووە.
به م تورکيايهکی ريزپهڕی ڕ گای تايبهت ،تورکيا وەرچهرخاوە له رۆژئاواوە ،له ئهوروپا و له ناتۆ،
بۆ ئ مه و هاو تی تورک سهرەرۆييهکی زۆر گهورەيه.
سهرچاوە :د ر تاگه شپيگل ژمارە ،٢٣٤٢٢رۆژی ٢٠١٨/٣/٢٥
وتار کی تايبهته تهنيا بۆ رۆژنامهی ناوبراو نووسراوە.
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