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ەيبر لهمهڕ ڕۆژئاوای کوردستان چوونهکانی دەيڤيد گ ک له ب ند   ه

 

ک له بٶچوونهکانی دەيڤيد گڕەيبر لهمهڕ ڕۆژئاوای کوردستان ند   ه

ڕان له ئينگليسييهوە: حهسهن قازی    دابهزاندن و وەرگ

ک لهگهڵ يارۆن   ژ ڕۆژئاوا: تڕامپ خيانهت به کوردەکان دەکا ( وتو

  باستانی و دەيڤيد گڕەيبر) 

و ٢٠١٩ی ئۆکتۆبری -٨ئهم بهرنامهيه له  وەی زيندوو ب  به ش

  بووەتهوە.  

رشی تورک بۆ سهر ڕۆئاو ک دا تڕامپ چرای سهوزی بۆ ه ا لهکات

مه له دەيڤيد گڕەيبر دەپرسين گهلۆ چ هيوايهک بۆ  داگيرساندووە، ئ

 کوردەکانی سووريا ماوەتهوە.
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Add caption 

ن بۆ بهرنامهی    :مايکڵ واکر رب " تيسکی ساور"ی نۆڤارا ميديا. ئهمن دەمهوێ ئهم    بهخ

ئهوانهی   تايبهتی  به  و  بکهم  پ  دەست  بينهرانمان  له  گهورە  کی  سپاس به  بهرنامهيه 

کمان دەست پ کرد بۆ ئهوەی   مهت مه هه باربوويان کردووين. دوو حهوتوو لهمهو بهر ئ

ی بتوانين ستوديۆکهمان بگۆڕين و له ماوەی ئهم  بيست ههزار پاوند کۆکهينهوە بۆ ئهوە 

کی   دووحهوتوويه دا ڕۆژی يهکشهمه بهر له نيوە شهو گهيشتينه ئامانجمان و ئيستا له دۆخ

تڕۆ. له ماوەی چهند حهوتووی   ستگهی م زينهوە و نزيکتر بينهوە له و باش داين که بگو

مه دەگۆزينهوە ستوديۆيهکی گهورەتر و هاس  مه  داهاتوو دا. ئ انتر دەب بۆ ميوانهکانمان. ئ

شتا   و    ه گهورەتر  ستوديۆی  بچينه  ئهوەی  بۆ  قايمه  وە  ئ زياتری  يارمهتی  به  پشتمان 

. بۆ ئهوەی بگهينه ئهو قۆناخه تکايه سهری   ندەرێ کارمهندی تهواو وەختمان ههب لهو

پهڕەکهمان بدەن ک مووچهی مانگانه باربوومان بکهن. ئه    ما من به  و بارتهقای سهعات

م بۆنهيهکی تايبهتی يه له ستوديۆ   ئاسايی به بانگهوازی داوای پارە دەست پ ناکهم،به

بی: "   ئهمڕۆ دەيڤيد گڕەيبر ميوانه. مرۆڤناسی ناسراو له ئاستی جيهانی دا و نووسهری کت

ورييهک" . ههر وەها ئارۆن  ی يهکهم" و ههر وەها " کاری قۆڕ، ت نج ههزار سا قهرز،پ

ههر  باستانی   بۆ  سپاس  نووسهرە.  و  ميديا  نۆڤارا  نهری  هاودامهزر که  ه  لهگه شمان 
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مه بهو خهبهرە ناخۆشه دەست پ دەکهن   وارە لهتهک من دان. ئ دووکتان بۆ ئهوەی ئهم ئ

د تڕامپ بڕياری داوە يارمهتيدانی کوردەکانی سووريا ڕابگرێ ، بهرنامهکهمان  که دۆنا

دە  تڕامپ  که  دەکهين  پ  دەست  پشتيوانی  بهوە  واته  ڕادەگرين  پشتيوانييهکهمان  مه  ئ  

تورکيا بۆ   بۆ  دەکا  ی  هه چرايهکی سهوزە  ئهوە  ديارە  له ڕۆژئاوا.  کوردەکانی سووريا 

تی سووريا سهرنجی چهپی   می کوردستان له باکووری ڕۆژهه رش بهڕێ. ههر ئهوەێ ه

ی   شاوە لهوەتا کوردەکان له سا ونهتهوەيی بهرەو الی خۆی ڕاک خۆسهری خۆيان    ٢٠١٢ن

وخۆيی   ن شهڕی  گهرمهی  له  سنوور،  ب  ئالۆزيی  جهنگهی  له  نا  ه وەدەست  علی  ف به 

ی   سا له  دا.  و    ٢٠١٢سووريا  مۆکڕاتيک  د گهيهکی  کۆمه وەک  ڕۆژئاوا  ستا  ئ تا  وە 

ئۆلۆژی سۆسياليستی ئازاديخوازانه   ک خستووە به ئيلهام وەرگرتن له ئيد عهلمانی خۆی ڕ

ک شکانی داعشی به  و له سووريا ه  زی سهرەکی بووە لهسهر زەوی و بهرپرسياريی ت

کی   دا کوردەکان هاوپهيمان وخۆيی سووريا  ن ماوەی شهڕی  تهواوی  له  ئهستۆوە بووە. 

کا که پشتيوانی ههوايی ل کردوون و  هته يهکگرتووەکانی ئهمر ی باوەڕ بوون بۆ دەو ج

هتی ئ  ئهوە   ک شکاندنی دەو ويست بووە بۆ ت ستا ئهمريکا له ئاست  پ يسالمی. وتا کوو ئ

رشهکانی تورکيا کوردەکانی سووريای پاراستووە. لهو زەمينهيه دا ڕەجهب   ههڕەشه و ه

وخۆيی سووريادا ههميشه   تهييب ئهردۆغان سهرۆک کۆماری تورکيای لهماوەی شهڕی ن

ژيکی ههرە گهورەيه بۆ ز بوونی کوردەکان لهوێ ههڕەشهی ستڕات سهر    گوتوويه بهه

ز بوونی خهباتی   ته هۆی بهه ی وايه ئهوە دەب ديايهتی و بهرژەوەندييهکانی تورکيا و پ ه

دا سنوورەکانی  وەی  چ چوار  له  و  تورکيا  وخۆی  ن له  و      کوردان  خۆسهری  ناو  پ له 

زەئهمريکاييهکان دەستيان   م له دووشهمهوە ه دياريکردنی مافی چارەنووسی خۆ دا. به

ن تڕامپ له تويتر دا ڕايگهياند ئيدی ئهمريکا چيدی پشتيوانی  کردووە به کشانهوە   و دو
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ئهو   ئهردٶغان  که  دايگرتووەتهوە  سپی  کۆشکی  و  ناکا  سووريا  کوردەکانی  له  نيزامی 

ڕۆژ باکووری  بهرەو  داندراوە  بۆ  نهخشهی  ژە  م له  که  ڕاسيۆنهی  سووريا  ئۆپ تی  هه

ی ئهو   مه له باندۆری دەستبهج ين .  دەست پ دەکا. ئ ئهمن دەمهويست لهوەوە    بڕيارە دەدو

بکهم ، وەکوو سهرەتايهک   ی، به تايبهتی له   به کورتی له خهباتی   دەست پ ڕۆژئاوا بدو

نی ئهو بابهته کهوتووی   وشو ستا ماوەيهکه وەدووی پ کی ئ ڕوانگهی خۆتهوە، ئهتۆ کهس

ه  دەيڤيد گڕەيبر:  به چهند سا

ه. دەکرێ  واکر: دا     باسی ئهوە بۆ   باشه، چهند سا بينهران بکهی بۆچی ئهتۆ ئهو مهيلهت ت

شخانی بابهتهکهش بکه. با پرسم   ک باسی پ ند ک هات بزانی لهوێ چ ڕادەبرێ و ه پ

  بۆچی دەب بزووتنهوەی چهپ به دواداچوون بکا بۆ ئهوەی لهوێ ڕادەبرێ؟

شترين ئهز  گڕەيبر: ک له ههرە چاوڕاک موونه سياسييهکانه  دەزانی، دە ڕاستی دا ئهوە يهک

نی   سپانيا له سا ک    ١٩٣٠لهوەتا خهباتی ئانارشيستهکان له ئ يهکاندا. ئهوە له ڕاستيدا چهند

ک خه جهماوەری  که  بووە  دەرفهتانه  دەستهوە     لهو  به  ژيان  در کی  کهوشهن و  خاک 

يدا دەيانهوێ بزانن گهلۆ دەتوانن ئيدەکانی سۆسياليستی ئازادانه به کرد ەوە  گرتووە که ت

ئهمن   کی زۆريان ههبووە،  بين دەزانين سهرکهوتن ئهگهر ڕاستگۆ  نا. و  ن يان  وەدی ب

وەندييان لهگهڵ   کی وێ پ ک ئاگادار بووم که خه يهکهم جار سهبارەت به ڕۆژئاوا کات

م وايه له سهرەتاوە ههموو کهس به به ئيحتياتهوە پهسنيان دەدا و لهخۆيان دەپرسی   کردم. پ

نه دا و من قهتم  ئايا ئهوە ڕاسته ؟ ئايا دەکرێ گشت ئهو شتانه ڕوو بدەن له ههموو ئهو سا

م ههتا ئهمن زياترم له سهر زانی، ئهوەندەش زياتر بهوە سهرسام   . به لهسهر نهبيستب

ژوويی يه.  بووم که به ڕاستی ئهوە  ی م کی قوو   ئهزموون
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وەيهک، مانای ئهوە چييه؟ واکر:   به چ ش

لهناو    :گڕەيبر که  که  وگۆڕ ئا دەکهين  باسی  مه  ئ ئهوەی  ڕاستيدا  دە  ئهوەيه  مهبهستم 

کرد. که بزووتنهوەيهکی پارتيزانی يه و بزووتنهوەيهکی گهورەتری   پ.ک.ک وە دەستی پ

نينيستی   هک بزووتنهوەيهکی مارکسيست _ ل سياسييه له ناوخۆی تورکيا دا که به ڕەچه

پهڕ وگۆڕە  جياوازيخواز بوو. و به دەم ت وگۆڕی بهسهر دا هاتووە و ئهو ئا ينی زەمانهوە ئا

ک،   کهس تاقه  کهسايهتی  به  تايبهتی  وەيهکی  ش به  تهقريبهن  تهوە  دەبهستر جار  زۆر 

له   که  شتانهی  لهو  زۆر  ڕاستيدا  له  ئهگهرچی  ن.  جا ئو عهبدو  پ.ک.ک  سهرۆکی 

ه تايبهتی خهباتی  ناوخۆی پ.ک.ک دا ڕوويان داوە ئاکامی خهباتی ناوخۆيی خۆيهتی ب

نی بۆ پهسن بدرێ   جا کخراوەکه دا خۆی. ئهوە شتهی که دەب ئو وەی ر ژنان له چوارچ

لنينيسته   مارکسيسته_  تيپه  زۆربهی  کهچی  وگۆڕە  ئا ئهو  بۆ  بوو  کراوە  ئهو  ئهوەيه 

زەمان   پهڕينی  ت به  بهرەبهرە  نهبوون.  ئهوتۆ  کی  وگۆر ئا لهگهڵ  کۆنهکان  پياومهزنه 

ی  له ب   پ.ک.ک کی جو هت زووتنهوەيهکی ڕزگاريخوازی نهتهوەييهوە که داوخوازی دەو

کی بهڕاستی جياواز. تهوەرەی سهرەکی بهرنامهکهی بريتن له   کوردی دەکرد بوو به شت

يهتی، که له ماری بوکچين ئيلهامی وەرگرتووە، ههر چهند ئهوان   زی کۆمه ژينگه پار

يز درا وەی خۆيان ههيه سهبارەت به کۆنف کی  ش شيان خستووە بهش مۆکڕاتيک که پ می د

کيشی له سهر بنهمای تيوری ئانارشيستی. که وابوو   له سهر بنهمای نهريتی کوردی و بهش

يهکهمی   تهوەرەی  ژنان  ئازاديی  و  ڕاستهوخۆ  مۆکڕاسی  د يهتی،  کۆمه زی  ژينگهپار

کی جوێ س  هت يهتی يانه. چبتڕ ئيدی به هيچجور نايهوێ دەو از کا و دە  خهباتی کۆمه

مه   ئ که  شت ئهوە  هت،  دەو ئيدەی  لهگهڵ  دادەن  ناوەندی  دژايهتی  به  ئهوە  دا  راستی 
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ن   سا به  وەيهکيمان  دەکرێ   هاوش که  نزيکی  ههرە  هاوتهريبی  نموونهی  به   نهبينيوە، 

م   ، به تهنانهت زاپاتيستهکانيش    بيری مرۆ دا ب دەتوان بزووتنهوەی زاپاتيستهکان ب

کی بهيه م کوردەکان دەيکهن. خاك     کهوە بهستراو کۆنتڕۆل ناکهن، به

ی واق وڕەمان    واکر: کی سهير، ج يين وا وەبهرچاو دێ ئيتيالف ئهمن وا بزانم دەکرێ ب

سۆسياليستی   بزووتنهوەيهکی  واته  رۆژئاوا  له  بزووتنهوەيه  ئهو  وان  ن له  نهلواو  و 

هته يهکگرتووەکانی ئهمريکا دا   زانه  ئازاديخوازانه و دەو کهاتنی ئهو دوو ه ، و پ ههب

ی   له وەتا سا ن  بشک ک  داعش ت که توانی  يهکگرتووەکانی    ٢٠١٤بوو  هته  دەو و  وە 

نه تورکيا پاراست که دواتر باسی   ئهمريکا ڕۆژئاوای له ئاست دوژمنهکانی ديکه بۆ و

  دەکهين. 

شينهی بکهم دەتوانم ئهوە بکهم. له پ  گڕەيبر: شدا ئهوە پ.ک.ک  ئهگهر تۆ بتهوێ باسی پ

ک هات. ئهوەی له سووريا ڕوی دا ئهوەبوو پهيهدە که   دا پ هی ت وگۆڕە قوو بوو ئهو ئا

و   ئيدەکان  له  و  دەچ  پ.ک.ک  ئۆلۆژی  ئيد وە  زۆر  ئۆلۆژييهکهی  ئيد که  پارتييهکه 

ڕۆيی دەکا، ديارە ئهوان ڕاستهوخۆ بهيهکترييهوە گرێ نهدراون   ن پ جا نووسينهکانی ئو

له   م  بهشه  به کشاندەوە.  ناوچهيه  لهو  خۆی  ژيم  ڕ دا،  لهج سووريا  شۆڕشی  ماوەی 

زە   ه ئهوەی  گهيشته  موزاکهرات  خراون.  ک  ڕ باشی  به  زۆر  سووريا  کوردييهکانی 

ک خۆيان   ک لهوێ بۆ خه سووڕانی ژيانی خه سوورييهيهکان لهوێ پاشهکشه بکهن و هه

ک ئهوان پاشهکشهيان کرد ههموو شتيا ن. کات ن لهگهڵ خۆيان برد . ههموو ئيدارە  بهج ب

وەندەکانيان   شت. حکوومهتی سووريا و دەستوپ هتييهکانيان به چۆل و هۆل بهج ه دەو

کی لهبارتر    و کهوت شت. بزووتنهوە له هه يان بهج ه کوڕەکانيش ئهو سهرمايهدارە پ
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ههلوم لهپڕ  و  کرابوون  ههموويان چۆل  هتييهکان  دەو خانووبهرە  چونکه  ک  دابوو  هرج

وە   هاتبووە گۆڕێ ئهوان دەيانتوانی بيرو فکری که بۆ ماوەی بيست ساڵ بوو قسهيان ل

رش هاته   ی نهزانين، دوايه چهندين ه نن. له سهرەتاوە کهس پ دەکردن به کردەوە دابهز

و   بهخ تورکهوە  نی  نه پۆليسی  لهاليهن  گردبڕی  به  که  جيهادييهکانهوە  لهاليهن  سهريان 

به م  به ديارە  دەکران.  داعش.  لهگهڵ  بو  شه  ک تووشی  کوردستان  می  ههر رەبهرە 

م زۆر ئاشکرايه ئيستيخباراتی تورک و   شتاش تاريکه به هکی بنچينهيی داعش ه ڕەچه

يان ههيه و وا وەبهرچاو دەهات ئهوان   هتانی کهنداو سهروکاريان لهگه دەو له  ک  ند ه

تداري  ک ههنگاوەکانی خۆيان زۆر به باشی لهگهڵ دەسه يه جۆر بهجۆرەکانی تورکی ڕ

نه ئهو دەمی که داعش له     خستب . ئهوان لهگهڵ تورکيا سهودا و تهجاڕەت دەکهن، بۆ و

می   کدا ههر ز دا بوو به ئاشکرا تهجاڕەتی نهوتی دەکرد لهگهڵ تورکيا، لهکات ترۆپکی ه

  کوردستان له سووريا له ڕووی ئابوورييهوە به تهواوی گهمارۆ درابوو،

  وابزانم زاوای ئهردۆغان دەستی دەوە دا بوو  واکر:

  ڕاسته وايه  گڕەيبر:

کی ئاوا بوو. زاوای ئهردۆغان بوو    ئاڕۆن باستانی: رژی يان شت وابزانم وەزيری ئهن

وەگالبوو.    ت

م ههموو کهس    گڕەيبر: ک لهو ههلومهرجانهيه که له ههر ئهوە تهواو ئاشکرايه، ئهوە يهک

م مرۆ له    دەزان چ ڕادەبرێ به وە بکا،  ڤيزيۆن باسی ل ل ئيزنی ئهوەی نييه له سهر ت

ک کاربهدەسته گهورەکانی داعش دەکووژران له گيرفانيان دا   ئوڕووپا يان ئهمريکا. کات
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م   ناسهی ئهندامهتی له ئيستيخباراتی تورکی دا دەدۆزرايهوە. يانی شتی ئاوا ئاشكرا، به پ

وە   ئ  " نديك دەيانگوت:  تاوانبار  لهگهڵ ئهوەشدا، ه ناتۆ  ناو  کی  چۆن دەتوانن هاوپهيمان

دا داعش وەک   بکهن   م لهج زەوەن بکا"؟ يانی دەبوو منيش باسی نهکهم، به که کاری وا ق

دەسووڕێ و حهول دەدا ههريمی کوردستانی باکووری سووريا   کی تورک هه ژ دەستن

زی خۆی لهوێ سهقامگير بکا بهتايبهتی ناوچهی سنوور ی لهگهڵ تورکيا  داگير بکا و ه

رشيان کردە سهر کۆبان چونکه   داويستييهکانی دابين بکا. ئهوان ه وە پ بۆ ئهوەی لهو

ن ڕووبهڕوو   ق ناوچهيهکی تهخته و گرتنی هاسانه که لهگهڵ خۆڕاگرييهکی حهماسهخو

زی ئهوتۆ   دا ئهمريکا ناچار کرا له بهر هۆ وسۆنگهی جۆر بهجۆر لهگهڵ ه بوون که له ج

ئهوە  هاوپهيمان ديارە  نزيکه.  ئانارشيستهکان  له  زۆر  بيروڕايان  دا  ج له  که  بکهن  ی 

م ئهوان دە ناوەڕاست دا ژوويی زۆر سهير و نائاسايی يه. به کی م گيريان     ههلومهرج

کی دڕتر دا   کی دو جهمسهری دژ بهيهک له ئاست دوژمن ک   کرد بوو و دوا جار پهيمان پ

دا ڕاستييهم  ئهو  ههميشه  ئهمن  نهک  هات.  بوو،  نيزامی  کی  پهيمان ئهوە  که  گرتووەتهوە 

نه حکوومهتی ئهمريکا قهت پشتيوانی لهوە نهکردووە ڕۆژئاوا   کی سياسی. بۆ و پهيمان

ميزی   دەوری  له  کورسييهکيان  هيچ  ئهوان  له سووريا.  ئاشتی  واژۆی  پ له  ب  ک  بهش

بهش که  پچووکانهی  پارتييه  ئهو  ههرچهند  نييه  دا  ئاشتی  واژۆيه  موزاکهرەی  پ لهو  کن 

نهرايهتی هيچکهس ناکهن له سهر زەوی. له ڕاستيدا ڕووسيا پشتيوانی لهوە دەکا   دا نو لهج

م ئهمريکا   ، به تهوە و بهشدار ب ی بکر واژۆی موزاکهرە بۆ ئاشتی دا ج که ڕۆژئاوا له پ

دا لهب ک ئهوە نازانن. هاوپهيمانييهکی نيزامی ههبوو، لهج هر ئهوەی  ئهوە ناکا. زۆر له خه

بهتايبهتی   بووە،  ساز  وەندی  پ ک  ند دا ه ئهوە  ئاکامی  له  و  هاوبهشيان ههبوو  دوژمنی 

ئهو   ن  ب گهيشتن  ئاکامه  بهو  ن  لهو که  ئهمريکاييانهی  لهو  زۆر  شهخسی،  وەندی  پ
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مه دەتوانين باوەڕيان پ بکهين   کن که بهڕاستی ئ ک مهن و تهنيا خه جهماعهته دۆستی ئ

ی ه به قوو ناب ئهوان گورگان خواردوو بکرين. ههر وەها  و زۆر  هست بهوە دەکهن 

ن ىروانه   اليهنی پڕاکتيکيش له گۆڕێ دايه، ژمارەيهکی زۆر له ئهفسهرانی ئهمريکايی دە

ش   ڕيشهک بهتهواوی  ئهوان  ين  به و  بکهين  ک  اليهن لهگهڵ  هاوپهيمانهتی  مه  ئ ئهگهر 

مان واب  ن و پ ناچ ئيدی هيچ  ئيدی چيتر ئهوان لهبار   بکر مه و نين بۆ هاوپهيمانهتی ئ

    کهس هاوپهيمانهتيمان لهگهڵ بکا. 

ستا له ئهمڕيکا زۆر قسهی له سهر دەکرێ.  واکر:   ئهوە ئ

ه دەکرێ.  ڕاسته زۆر ئاماژە بهو گڕەيبر:   خا

م له سهر هاوپهيمانهتی نيزامی که بيروڕای گشتی له ئهمريکا    باستانی: ک شت ب ند با ه

نهی دواييدا ئهمريکا  و بريتان  ڕاق لهو سا يان ب خهبهر بن. له ع يا لهوانهيه به تهواوی ل

رانييهکانيش کاريان کردووە.   کوو چاالکانه شانبهشانی ئ عهکان به نهک ههر شانبهشانی ش

شمهرگهی کورديان دەبهر کردووە له   زە تايبهتييهکانی ئهمريکا بيندراون يونيفۆڕمی پ ه

ڕاق دا لهههمان   ن له کوردستانی سووريا شانبهشانی  ع زی    SDFکاتدا که ئهوان دە ه

مۆکڕاتيکی سووريا کار دەکهن. ئهوە باشه، ئهوە به تهواوی هاوپهيمانييهکی پڕاگماتيکی  د

لهوە   الی  هيچ  چاپهمهنی  سهيرە  يی  ب ههتا  ئهوە  م  به دا.  شهڕ  کاتی  له  بووە  ويست  پ

بی بی سی له  نه چاو  و بۆ  و   ,بکه  نهکردووەتهوە.  دروست  کدانهوەيهکی  ل چاوەڕوانی 

گه دەدا به بينهران، به بيروڕای گشتی که   جييه ڕ پ چه اليهن نهگرانهی ل دەکهی . ئهو پ

چ و ئالۆز دا بکرێ و هيچ چارەسهرييهکی   پ چه گايهکی پ ههر چارەسهرييهکيش دەب به ڕ
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ڕاق هاوپهيمانييهکی عهسکهری ه . له ع ران و     هيه هاسان له گۆڕێ دا نهب ئهمريکا، ئ

کی ئاواش له کوردستانی سووريا ههيه. له اليهک   ڕاق وەبهر دەگرێ. وەزع کوردەکانی ع

راقييهکان له بهرەيهک دان، به خشکهييش   ئ. ئهوان هيچ    SDFئهسهد، ڕووسهکان و ع

ناکهن. ئهمريکاييهکان پشتيوانی ههوايی له   يهکتريش  م شهری  به ن  دەکهن    SDFنا

م   پاکانهتر  به م وايه دەب د تهوە . ئهمن پ رانييهکان دەب ڕەقيان له ئهسهد، ڕووسهکان و ئ

قسه بکرێ و ئهوە زۆر يارمهتی دەکا   له ئاستی سهرتاسهری دا سهبارەت بهو گرژييانه  

دا   تويترەکهم  حيسابی  له  بوو  سهير   ، نايکهن  داخهوە  به  چارەسهری.  دۆزينهوەی  به 

کی کی تڕا   پهيام مپم دی نووسيبووی له ڕاستيدا يهکينهکانی پاراستنی گهڵ زۆر اليهنگر

رۆريستييه و به گشتی   کخراوەيهکی ت باش نين چونکه پشتيوانی له ئهنتيفا دەکهن. ئهنتيفا ڕ

ڕۆرستی ئاوان.  کخراوی ت کهی ئهوانه دەيانکووژن داعش و ڕ ين ئهو خه   ب

نهگهن که داعش به مهتر گڕەيبر:   سی يه. ڕەنگه ئهوانه لهوە ت

له     باستانی: ويسته کهسی وەک دەيڤيد گڕەيبر  ۆزی پ چی و ئا پ چه له پ ئاسته  بۆ ئهو 

  نۆڤارا و بی بی سی دا ئهو شتانه ڕوون کهنهوە. 

ڕاومهوە.  گڕەيبر: يان نهگ   بی بی سی قهت بۆ باسی ئهو بابهته ل

دەمهوێ  :واکر ئهوە      ئهمن  له گشت  بکهين  تورکيا  و  ئهمريکا  وەنديی  پ باسی  ک  ند ه

داعش   دژی  نيزامييهی  ئيتيالفه  ئهو  بگهيشترێ  ت  لهوە  هاسانه  ئهوە  چونکه  دا  ماوەيه 

يان خۆش بوو و   دەسووڕێ، که بريتی يه له ئهمريکا، و کوردەکان له سهر زەوی پ هه

يان بهوە بوو که داعش ت نن. لهو ئيتيالفه دا قودرەتی ههوايی ههبوو،  ديارە حهوج ک بشک
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تهمی   ههرچهند  زەوی،  سهر  له  دەگرت  کوردەکانيان  پشتی  ئهمريکاييهکان  فڕۆکه 

م ئهوان   م مهترسی ههستانهوەيان کهمه. به ههڕەشهی داعش به تهواوی نهڕەويتهوە، به

کوردەکانی سهر  له  بوون  اليه  ههمه  ههڕەشهيهکی  ژ  در ماوەيهکی  له    بۆ  که  سووريا 

ئهو   تا  و  ژيک.  بهر هۆی سترات له  بهرن  ناو  له  ئهوان  دەيانويست  و  دەهاتن  تورکياوە 

ستا ئهوە ئهمريکاييهکان بوون که کوردەکانی سووريايان پاراستووە   گای من دەزانم تا ئ ج

رشی تورکيا.    له ئاست ه

شه چونکه بهر ل  گڕەيبر: کی زۆر سهرنجڕاک مه  ئهوە له ڕاستيدا داستان ه ههموو شت ئ

کوردەکانی   خهلک  ک  هيند کوردەکانی سووريا.  دا  پنکته  لهم  و  دەکهين  کوردان  باسی 

م تهنانهت   سووريا و کوردەکانی عيڕاق بهيهکهوە تاق و جووت دەکهن که ئهوە سهيرە. به

کی   دراسيۆن کۆنف ئهوە  چونکه  نييه  دروست  سووريا  کوردەکانی  بگوترێ  ههر  ستا  ئ

زەکانی باکووری سووريا  زە    SDFيه. ه دا له ناو ه وەی سهرەکی عهڕەبن. و دەو به ش

شه.   کيان ههيه که بهڕاستی سهرنجڕاک ل نيزامييهکاندا کهمايهتی کورد ههيه. ئهوان مۆد

ک لهمهوبهر يهک له گيروگرفته   ک من جاری دوايی لهوێ بووم نزيکهی ساڵ و نيو کات

ئهندامانی لهگهڵ  که  بوو  ئهوە  خۆشه    سهرەکييهکان  يان  پ که  بکهن  چ  داعش  شووی  پ

يان کهون.     لهگه

ستا کوردەکان که    باستانی: ک بکهم. ئهگهر ئ م خۆشه پرسيار دا کهمايهتين چۆن    SDFپ

کی ڕزگاريخوازی نهتهوەيی يه؟ يان نييه؟ ی بگوترێ ئهوە خهبات   دەکرێ پ
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کی ڕزگاريخوازيی سووريا چاو له خۆيان دە  گرەيبر: کهن. زۆربهی  ئهوان وەک خهبات

نی سووريا دايه.   ئهوەی دەيکهن له بهست

  

کی يهکگرتوو  :باستانی له گۆڕێ دا نييه.     که وابوو هيچ باسی دامهزراندنی کوردستان

کی يهکگرتووی بهرفڕاوانتر دا.  دڕاليزمه له ناو کوردستان م وا بوو ئهوە کۆنف   ئهمن پ

ئهوە    گڕەيبر: م  به له  ئهوەيه  دڕاڵ  کی کۆنف ئهوەيه که مۆدل بيکهن  ی ئهوان دەيانهوێ 

رانيش وەک   ش بخهن ، له ناو سووريا، له ناو تورکيا، و هيوادارم ئ ڕاق دا پ ناوخۆی ع

دراسيۆنيان ههب له دەرەوەی   نه دا ئهوان دەکرێ کۆنف ژ خايهن و لهو بهست ئامانجی در

گای جۆر بهجۆری کولتووری و وەک م ئارمانی دوايی ئهوە  سنووران به ڕ ی ديکه دا. به

نييه ئالنگاری سنوورەکان بکرێ. ئهو ئامانجهی ههيه ئهوەيه بتوانن له ئاستی سهرتاسهری  

ئامانجی   سووريا  له  له  مۆد ئهو  دابهزاندی  بۆيه  جا  ن.  سووڕ هه دا  هتهی  دەو ههر 

  يهکهميانه. 

  يانی ئهوان نايانهوێ له سووريا جوێ بنهوە؟  باستانی:
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م ئهوە    بر:گڕەي تهوە. به نا، به هيچجور، پ.ک.ک ش چيتر نايهوێ له تورکيا جوێ ب

م   دەيکا به ههڕەشهيهکی گهورەتر. ديارە له دەست دانی خاک و کهوشهن مهترسييه، به

به   بوون  زياترە.  زۆر  ئهوە  ئهوە  بکرێ  حکوومهتهکهت  سيستمی  گشت  ئالنگاری 

ی تورک ڕ که دەيهوێ کۆمه کی شۆڕشگ کخراو ک که دەيهوێ  ڕ مۆکڕات بکا. فکر يا د

وەيهکی قووڵ و له بناوانهوە.   مۆکڕات بکا به ش ی سووريا د   کۆمه

شی دەکا بۆ له ناوبردنی ئهو بزووتنهوەيه    واکر: ک که وابوو هۆی ئهوەی تورکيا ئهوەندە پ

تی لهگهڵ بزووتنهوەی ئازاديدەری کورد، نهک لهبهر ئهوەی   و که له ڕۆژئاوا له بهر ت

و   بڕوا  زياتر  قسهيان  دەيانهوێ  ئهوان  ببنهوە.  تورکيا جوێ  له  دەيانهوێ  کوردەکان  که 

مۆکڕات بکهن. ئهوەيه که ههڕەشهيه بۆ سهر ئهردۆغان.    تورکيا د

دا    گڕەيبر: ج له  ئهردۆغان  ئهمهيه  مهبهستم  سياسيشه.  ههڕەشهی  وەها  ههر  و  وايه. 

ئاژۆيه  ڕاست  کی  پۆپۆليست ين  باب يان  که،  بهکار  فاشيست ئهوتۆ  زمانی  بتهوێ  ئهگهر   ،

دوژمنی   ئهوانه  و  دراوە.  گرێ  ئيسالمييهوە  بهجۆری  جۆر  بهدەستهودايرەی  نی.  ب

کهوتهيهکی   ل که  گهالن  مۆکڕاتيکی  د پارتيی  کوردن.  زۆربهيان  که  ژخانهنيانن.  در

پشتيوانی   که  بهوەی  نا  ه بهدەست  گهورەی  کی  سهرکهوتن کوردە  بزووتنهوەی 

کی به ک خست،  جهماوەر ن و کهمايهتييه مهزههبييهکانی ديکهی ڕ رفراونتر وەدەست ب

بژاردنی   هه له  توانيان  وەيه  بهوش و  کارييهکان  کر زبييهن، سهنديکا  ل و  گهی  گرووپی 

نن. که ئهو سنوورە له بنهڕەت دا بۆ ئهوە داندرابوو   پهڕ ژەی دە له سهد ت مان دا ڕ پار

نهت تا   قهت  کورد  به  سهر  که حيزبهکانی  بوو  دا  دەمه  لهو  و  مان.  پار ناو  بچنه  وانن 

ديسان   و  و شکاندی  کرد  ل  ش پ لهگهڵ پ.ک.ک  ئاگربهسی خۆی  واژۆی  پ ئهردۆغان 
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ک ههدەپه خۆی بوو به ههڕەشهيهکی موعتهبهری چهپ له   دەستی کردەوە به شهڕ.   کات

ت دا.     و

شهاتهکان قسه بکهواکر:   ستا     ين.ئهگهر ئيزنت لهسهر ب له سهر دوايين پ ئهوەی که تا ئ

رشی تورکيا ههر ماوەتهوە لهبهر پشتيوانی ههوايی ئهمريکا بووە.    ڕۆژئاوا له چنگ ه

ڕاسته ئهوان پهيمانی پشتيوانی ههوايی ئهمريکايان بووە. له جيدا ئهوان سپهری    گڕەيبر:

ندە له شهڕ دا بهشداری ناک ن. ئهوان ه م  ئينسانيان ههبوو، سهربازانی ئهمريکا لهو هن به

نی ئهوان دەب ئهمريکاييان   رش ب زۆربهيان تهن لهوێ دانيشتوون و ئهگهر تورکيا ه

ساز  گهورە  کی  کهتن بکهن  ئهوە  ئهگهر  بکهن.  ئهوە  ناتوانن  دەزانن  خۆيان  و  بکووژن 

خۆيان   حهولی  ههموو  ڕۆژئاوا  ۆماتيکی  ديپ ڕانی  کارگ که  شه  سهرنجڕاک دەکهن. 

ک    دا   نس وان ئه  با مريکا و ڕووسيا ساز کهن بۆيه له سهرەتاوە ئهوان له بهشی  له ن

تی ڕۆژئاوا ئهمريکاييهکانيان وەک سپری ئينسانی ههبوو، دوايه عهفرين ههيه   ڕۆژهه

ک حهولی داوە لهتهک   ی ڕۆژئاوای ڕۆژئاوا دا، که بهجۆر کی دابڕاوە به که کانتۆن

ر چاو  تهوە. ئهوێ له ژ ری ڕووسيا دا بوو، و لهوێ  کانتۆنهکانی ديکه دا يهک بگر ەد

ری رووسی ههبوو له سهر سنوور. و ڕووسهکان  سپهری ئينسانی ڕووسيا و پۆستی چاوەد

ن  کی زۆر دە ک دا پشتيان ت کردن. ئهوە به ڕاستی گرينگه بزاندرێ چونکه خه له ج

بژارد له جياتيان دەبوو لهگهڵ ڕووسيا و مهتی  حکوو   به ئهوان خۆيان هاوپهيمانيان هه

ک   نس ئهسهد پهيمان ببهستن . ئهو قسهيه ڕاست نييه، ئهوان ههموو حهولی خۆيان دا با

ئهوە   بينن.  کار  به  خۆيان  قازانجی  به  يهک  دژی  به  ڕووسيا  و  ئهمريکا  و  کهن  ساز 

ئهوەی   ههر  دان.  ل  خهنجهريان  پشتهوە  له  شدا  لهپ که  بوون  ڕووسهکان 
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ستا دەيکهن. ئهمن ه  ئهمريکاييهکان   م وا بوو ڕووسهکان زياتر ئ م سهيرە. ئهمن پ ک پ ند

ت   پشتيان  و  ننهوە  دەم هاوپهيمانهکانيان  لهگهڵ  و  ههيه  بوونيان  بهخۆ  شانازی  ههستی 

لهوێ   ڕووسييهکانيان  پۆسته  ن  عهفر سهر  بۆ  تورکيا  رشی  ه له  بهر  م  به ناکهن. 

ست.    ڕاگو

  و ئهوە له بهر سهودای ڕووسيا و تورکيا بوو؟   :واکر

هت ئهوەش رووسهکان   گڕەيبر: م بهڕوا مه نازانين ، به . ئ دەب جۆرە سهودايهک بووب

ه و سهودايهيان گرت که کاربهدەستانی عهفرين دەيانويست لهگهڵ   شی ئهو مام بوون که پ

مه ئ باشه  گوتی  سووريا  حکوومهتی  بکهن.  سووريای  سووريا    حکوومهتی  ئهرتهشی 

وە   ئ بهو شهرتهی  بکا  پ  دەست  ونهتهوەيی  ن کی  بييهوێ شهڕ تورکيا  ئهگهر  رين  دەن

وە   ئ گوتيان  کوردەکان  ئهوان  م  به مه.  ئ دەست  بدەنه  ناوخۆيی  ئهمنييهتی  و  کۆنتڕۆڵ 

نادەين.   ئهوە  ئيزنی  م  به دەمرين  ئيمه  و  ننهوە  ه ب نی  نه پۆليسی  ناتوانن 

نمی ناوخۆيی    گوت    بهحکوومهتيان مه ه کی دەرەوەيی هاوبهشمان ههب و ئ با ئهمنييهت

ئهو   دەستبهج  م  به ديميشق  بردەوە  شنازەکهيانی  پ سووريا  نهری  نو زين.  دەپار

  ، ئهوانن  ئهوە  نهکرد.  يان  قبوو ران و ڕووسيا  ئ هت  به ڕوا داوە،  وەداويه  شنيارەيان  پ

نايهو و  ههيه  کوردی  کهمايهتييهکی  خۆی  ران  دووپاته  ئ لهوێ  ڕۆژئاوا  ئهزموونی  ێ 

م ئهمن   ، به تنيکييهکان نيگهرانی ههب دەج لهمهر کهمايهتييه ئ تهوە. ڕووسياش وا و ب

شت ئهوە سهر بگرێ. و عهفرينيان گورگان خواردوو   نيا نيم ئهنگيزەيان چ بوو که نهيانه د

  کرد.
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بهرژەوەندي   باستانی: رەدا  ل مهنتقی  ههرە  شتی   ، ڕاسته  لهگهڵ  ئهوە  ڕووسيايه  يهکانی 

  ئهسهد.  

تهکه داگير بکا.  گڕەيبر: ک له و گانه بهش کی ب ت ی و  نهه

اليهکی    باستانی: له  م  به ڕووسيا،  خۆيی  بهرژەوەندی  له  بريتييه  تهواوی  به  ئهوە 

نيزامييهوە   له ڕووی  نهک  کردووە  تهرخان  ريان  دۆ بليۆنان  به  رانييهکان  ئ ديکهشهوە 

م   ز به ڕاه ناوخۆيی  بۆ  سياسهتی  ئهستوونهکانی  له  ک  يهك سوورياش.  دراوی  اندنی 

ئهمنييهتی ڕووسيا که له سياسهتی دەرەوەش دا ڕەنگ دەداتهوە له سهر بنهمای ڕووبهڕوو 

شی ئهوە   مانن. ئهگهر پ هته نهتهوانهيه که زۆربهی دانيشتوانيان موسو بوونهوەی ئهو دەو

ش ی هيچ اليهکيان بۆ ناگيرێ، له داغستان و زۆر  بهردەن له سنوورە باشوورييهکانيان پ

گای ديکهش. جا بۆيه ئهو قسهيه ڕاسته.    ج

پشتيوانييهکهی    واکر: ستا  ئ ئهمريکا  بۆچی  يهکهم  نم.  بورووژ پرسيار  دوو  ستا  ئ با 

؟ تهوە و دووههم ئاکامی ئهو کشانهوەيه چ دەب ش   دەک

دا ئهردۆغان ههر ههڕشهی ه  گڕەيبر: رشی دەکرد و ههر دووپاتهی  باشه دەزانی له ج

به   تڕامپ  دواجار  دەستهوەستانن،  و  ڕاڕان  زۆر  ئهمريکايهکان  دەيزانی  و  دەکردەوە 

م   ژ کران، به تهلهفۆن لهگهڵ ئهردۆغان قسهی کرد. ديارە موزاکهرەی زۆر دوورو در

مۆکڕاتيکی باکووری سووريا   دڕاسيۆنی د وان کۆنف ی ئاگادار نيم له ن من له وردە ڕيشا

ڕەداي    و هاتنه  ک  دا جۆر تهنگانهيه  وەخته  لهو  دەدا  ئهوان حهوليان  ئهسهد.  ژيمی  ڕ

ک ساز   ل ئهوەيه مۆد ئامانجی بهرزی سياسييان وەک گوتم  نن.  لهگهڵ ديميشق دامهزر
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له سووريا  کاروباری  سووڕانی  هه وەی  ش بۆ  له     کهن  ئهوە  بۆيه  جا  دا.  داهاتوو 

موزاکهرە ئهو  بوو  دا  ئهوان  بهرژەوەندييان  بۆ   ، ب بير  له  ئهوەشمان  دەب  بکهن.  يه 

ک ئهمن لهوێ بووم ئهگهر   ش و ژان بوو. کات ژيمی سووريا زۆر به ئ قسهکردن لهگهڵ ڕ

رە. له   نهوە ئ ن ئهوانه بگهڕ مه ناه م ئهوە بو بهگردبڕی ئ ژيم. و ئاماژەت کرد با به ڕ

تی د بهرايهتيی سهرەتايی پارتيی يهک ژيم يان له  ڕاستيدا نيوەی ڕ مۆکڕاتيک به دەست ڕ

که زۆريان ئهزموونی ئهشکنجه کران و   شتا له زيندان دان. ئهو خه ناو بردراون يان ه

ژيمی ئهسهد. به ڕاستيش ئهوان نايانهوێ ئهو سازانه   خراپهلهگهڵ کرانيان ههيه به دەست ڕ

و له چوارچ که  ئهوەيه  ئامانجيان  ديکهوە ههموو  اليهکی  له  م  به دا  بکهن،  ەی سووريا 

داب   ڕووی  دەچ  ئهوەی و ڕابراوە.  دا چ  لهو موزاکهرەيان  نازانم  ئهمن  جا  ننهوە.  بم

ی دەگوت ناوچهی ئارام، ئهگهر   ئهردۆغان داوای دەکرد جۆرەيهک ناوچه دابمهزرێ که پ

له ڕووی سياسييهوە چاوی ل کهی ئهوەی ئهو داوای دەکرد ناوچهيهکه بۆ ئهوەی پاکتاوی  

ت تنيکی  ژايی  ئ ئهوەی دەيويست ئهوە بوو به در ناوچهيهک بگرێ    ٥دا بکا،  کيلۆميتر 

گير بکا که   ن ئهوان ئهو پهنابهرانه ج ن و له شو ييان دەر بکر کی ڕەسهنی خۆج خه

ههرنهب   ههبوو،  موزاکهرە  زنجيرەيهک  ننهوە.  بم تورکيا  له  دەويست  نهی  چيدی 

دەچووئهو موزاکهرەيه  ( پارداوای ناوچهيهکی نيزامی تامپۆن     ئهو زراو)ی دەکرد و وا و

ئهوەی   سهر  له  يان  لهگه کهوتن  ک  ڕ ئهمريکاييهکان  و  گهيشتب  ک  ئاکام جۆرە  به 

ک له داوخوازی تورکيا  جۆرەيهک سيستمی گهشتی هاوبهش ههب لهو ناوچهيه دا. بهش

گيرێ ک ندەرێ هه کهوتنه ئهوە بوو ههموو جۆرە سهنگهربهندييهک لهو به  بۆ ئهو ر ه 

ويستهی   ئهو  که  دەستبهج  ههر  م  به اليانبهرد.  ئهوان  و  ههبوو،  سنوور  ژايی  در

سهنگهر بهندييهکانی البرد، ئهمريکا بۆچوونی    SDFئهمريکاييهکان ج بهج کرا و  
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دەج   رشی تورکيا. وا و گای کردەوە بۆ ه وەيه ڕ ينهوە و بهو ش خۆی گۆڕيو گوتی دەکش

ژيمی سوريا ئه نی  هۆی ئهوەی ڕ نيای کردن و به وەی قبووڵ کرد ئهوە بوو که تورکيا د

له   ناوچه  ئهوان  دان  ناوچه      SDFپ ناو  بۆ  نهوە  دەکش دوايه  و  دەکهنهوە    ٥پاک 

کيلۆميترييهکه و پاشماوەی خاکهکه دەدەنهوە به حکوومهتی ناوەنديی سووريا. گهلۆ تورکيا  

ئهوە دەکا ئهوە يهکجار مايهی شک و دڕدۆنگی يه چونکه ئهگهر ئهتۆ تهماشای ئهوەی  

عهفرين له  لهوێ     بکهی  دەخهن.  تورکيا  وەسهر  ئهوێ  خهريکن  ڕاستيدا  له  دەيکهن 

بهز کردووە  دايير  ندنگهيان  تنيکيان  خو ئ پاکتاوی  ئهوان  نهوە،  دە دەرس  تورکی  مانی 

  کردووە و زۆربهی کوردەکانيان لهوێ دەرپهڕاندووە 

گايهک که    باستانی: لهوێ پۆلی زمانی تورکی يان داناوە له خاکی سووريا دا؟ واته ج

  لهڕووی قانونييهوە خاکی سووريايه. 

نهوە   گڕەيبر: به زمانی تورکی دە

عه  باستانی: وەک  ئهوە  ک  كچوون و رە  ل دەکا؟  ئهوە  ناتۆ  کی  ئهندام چۆن  نايبڕێ،  قڵ 

يمه و ئۆکراين هاتووەته ئاراوە.      وەزعی کر

 به زۆر وە وەزعی وێ دەچ گڕەيبر:

نهکه    باستانی: ک که خاکی ئۆکڕاين بوو. ئهوان ئيديعايان کرد شو به ڕووسی کردنی خاك

دا ههر ئهو     هوانکهمايهتی جۆر جۆری ههيه وەک تاتارەکان. و ئ نه ڕووس و له ج دەکر

  شتهيه که تورکيا لهگهڵ عهفرينی دا. 
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چهوانهيه. کڕايم نزيکهی نهوەد له سهدی   بهو جياوازييهوە    گڕەيبر: که ژمارەکه به پ

ستا ئيدی   نج له سهدی کورد بوو و ئ کدا عهفرين نزيکهی نهوەد و پ ڕووس بوون لهکات

  ن نين. کوردەکان لهوێ زۆربهی دانيشتوا

دانهری تورک چوون لهوێ دامهزراون؟  باستانی: ستا ما   ئ

شه و هۆی ئهوەی که ئيزن دراوە به    نهک ههر تورک،    گڕەيبر: ئهوە زۆر سهرنجڕاک

ييان   خۆج ڕەسهنی  کی  خه ئهوەيه  کردوويانه  دا  ج له  ئهوەی  کارە،  ئهو  بۆ  تورکيا 

ناوەته ئهوێ، و زۆريان کی ناوچهکانی ديکهی    دەرپهڕاندووە و پهنابهرانيان ه عهڕەبی خه

به   مه  هی جيهادی و ميليشيا کهلهڕەقه ئيسالمييهکانن. ئ م زۆربهيان بنهما سووريان به

دا ئهو پهيامهی بۆ ئوڕووپايان ناردووە ئهوەيه   م لهج تهواوی له مهبهستيان ت ناگهين به

مه گشت ئهوان رش بکهين بۆ ئهو خاکه ئ مه ه ن ئ گهڕ وە ل وە ناتانهوێ  ئهگهر ئ هی که ئ

کی ناتۆيه ،   کی ناو ناتۆيه، ئهوە ئهڕتهش ز نين. ئهوە ه ن بۆ ئوڕووپا لهوێ دادەمهزر ب

مانين، فڕۆکهکانيان ئهمريکايين و بريتانيايی/    تانکهکانيان تانکی ئا

  يهک له باشترين ئهڕتهشهکانی ناتۆيه و بودجهی ههرە زۆرە  باستانی:

کی    وايه، له ڕووی ژمارە  گڕەيبر: و له ڕووی بودجهوە دووههمين ئهڕتهشه له ناتۆ دا. شت

مه ههميشه شتيان پ دەفرۆشين و بهرپرسياری ئهوە   که ئهمن دايدەگرمهوە ئهوەيه که ئ

بهردەوام   وەی  به ش رن  مۆد ی  دەکهن. چهکوچۆ دەکار  چۆنيان  ئهوان  ناگرين  وەئهستۆ 

ب ههب  تت  ج فڕۆکهی  ئهتۆ  ئهگهر  ن.  بکر کۆنتڕۆڵ  دا  دەب  شهڕ  له  بکرێ  ئهوەی  ۆ 

کهی، ههر   تهياری  و  داويستييهکانيت ههب  پ و  بهش  دەب ههموو  بکهی  پ  بهشداری 
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نه تورکهکان خۆيان نايکهن.   ک. ئهو تهعمير کردن و کۆنتڕۆ نهب س چوار ڕۆژ جار

مانييهکان، بريتانياييهکان و ئهمريکاييهکان دەيک هن.  ئهوە ئيتالياييهکان، فهڕانسهييهکان، ئا

کی ئهمپرياليستی   دا ئهڕتهش کی ناتۆيه، له ج واته کۆنتڕاکتکاران. که وابوو ئهوە ئهڕتهش

بهستڕاوەتهوە به پشتيوانی ئوڕووپاييهکان و    يه که با دەستييه نيزامييهکهی بهتهواوەتی  

ب لهبير  ئهوەشمان  دەب  وەی     ئهمريکاييهکانن.  ن شپرزەيه.  زۆر  تورکيا  ئهرتهشی 

پاي  کودەتای  ئهفسهرە  لهوەتا  دان  زندان  له  شتا  ه ی  ٢٠١٦هبهرزەکانيان  کۆنتڕۆ  .

ئهوان   ک  کات نن.  ب بهکار  بهباوەڕييهوە  ئهوان  ناتوانن  ئهوان  کهمه.  زۆر  فهرماندەييان 

چونکه   ن  دەشک ههميشه  ب  شانيان  هاو  که  ن  د شهڕ  تووشی  ديکه  کی  ز ه لهگهڵ 

زی وا ڕوبهر وو دەبن که هيچيان نييه جگه له  تهجروبهی شهڕيان زۆر کهمهو لهگهڵ ه

 .   تهجروبهی شهڕ نهب

ڕووسيا    باستانی: لهگهڵ  وەندی  پ باشه  ناتۆيه.  کی  ئهڕتهش تورکيا  ئهڕتهشی  ئاشکرايه 

  چۆنه که زۆر شت له ڕووسيا دەکڕن.

کی ڕۆژئاوا که حهول    گرەيبر: ئهوان سهرکهوتووانه ئهو گهمهيه دەکهن ههر وەک خه

نن. وا دەرکهوت  دەدەن ئهمريکا و ڕووسيا ل ه دژی يهکتر بۆ بهرژەوەندی خۆيان بهکار ب

ژييهوە ئهوەندە بۆيان گرينگ نهبوو   همڕۆی کوردی له سووريا له ڕووی ستڕات بۆيه    که قه

گرينگه   ئهوە  ههيه.  بۆيان  گرينگييهی  ئهو  تورکيا  کدا  کات له  گرن.  هه ل  دەستی  کرا 

ههر کنۆلۆژی  ت ب  به  ئهڕتهشهکهيان  که  ئهو  بزاندرێ  نييه.  هيچی  شکهوتوو  پ ە 

ن. جابۆيه   ن و کۆنتڕۆڵ دەکر ئامرازانهش ڕاستهوخۆ له ئوڕووپا و ئهمريکاوە دابين دەکر

ئهمپرياليستی   ئينسانی  کی  غان قه وەک  سووريا  له  ئهوە  ئهمريکا  بگوترێ  گهوجانهيه 
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م تهوە به تني     دەجوو کی  له ههمان کاتدا ئهڕتهشی ناتۆ خهريکه دێ بۆ پاکتاوی ئ کی خه

غانه بوونی نييه.  يی و دەردەکهوێ که ئهو قه  خۆج

ستا لهوەی دواوە چ ڕوو دەدا. ئهمريکا ئهوههموو ئامرازەی ههيه، تورکيا    واکر:  دەی ئ

له ڕۆژئاوا   نييه  وا  م  پ شکهوتووەوە،  کنۆلۆژی پ ت به  ههيه  ئهوههموو چهکهی  بۆخۆی 

  بتوان ڕقهبهری ئهوە بکهن. 

زۆ  گڕەيبر: و  يت  چونکه  سات گرينگه  زۆر  ئهوەش  دەزانی  ههيه.  تريشيان  شتی  ر 

که   ڕاستييهی  ئهو  ئهمريکا ههر    SDFسهرەڕای  بوو،  ئهمريکا  نيزامی  کی  هاوپهيمان

ک گهڕۆکی نيزامی. چهکی دژە تانک و چهکی دژە فڕۆکهيان   ند چهکی سووکی دان و ه

دەست دەکا له ڕووی نيزا مييهوە. چونکه تورکيا  نهدان که نهبوونی ئهوانهش تورکيا با

  تانک و فڕۆکهی ههيه. 

کی سهربهخۆ.  SDFلهبهر ئهوەی ئهمريکا نايهوێ   واکر: ز ته ه   بب

وە ناتوانن دۆستی دوژمنی    گڕەيبر: کی ناتۆين و ئ ز مه ه ئهدی و چونکه تورکيا گوتی ئ

کی زۆری له بهر دەست تورکيا ن ت و ئهندامهتی له ناتۆ دا ئيمتياز مه بن. دەسه اوە که  ئ

ک لهو با دەستييه کليلييانه له ڕووی سياسييهوە ئهو ڕاستييهيه   ی نازانن. يهک ک پ خه

م ئهو ناوزەد کردنه   ونهتهوەيی دا به تيڕۆريست ناوزەد کراوە به که پ.ک. ک له ئاستی ن

کخراووی نهتهوە يهکگرتووەکان پ.ک.ک به   تهکانی ئهندامی ناتۆ دايه. ڕ تهن له ناو و

کخر کی  ڕ کوو ئهرتهش رۆريست نين به . ئاشکرايه که ئهوان ت ڕۆريست دانان کی ت او

به   پ.ک.ک  هيچيان  وايه  م  پ ئهمن  ناتۆ  دەرەوەی  تهکانی  و ههموو  گرياليين. 
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وەندييهکانی خۆی لهگهڵ ناتۆ به کار   رۆريست نازانن. ئاشکرايه تورکيا پ کی ت کخستن ڕ

کی وا بکا که ئهو ناوە بۆ ئهوەی کار وەی قانوونی و به ئاشکرا    ه زە گريالييه به ش ه

يان   بکاتهوە  يارمهتی کۆ  باکوور  ئهمريکای  له  و  ئوڕووپا  له  ک  ن له هيچ شو نهتوان 

  بهيانی سياسی دەرببڕێ.  

کی پارتيزانی زۆر کاريگهری   باستانی: دەيکا، شهڕ ئهوەی يهکينهکانی پاراستنی گهل 

کی ڕ له  ديارە  م  به دەکا.  زانه  ئهو    خۆپار تهنانهت  نييه.  دا  ڕەسمی  کی  ئهڕتهش

داوانی حوتسی له يهمهن دەکرێ که ئيديعا دەکرێ له اليهن  يارمهتييانهی که به سهرهه

وترە   ڕاسيۆنانهی دەيکهن زۆربهرب ک لهو ئۆپ ند ت زۆر زياترە و ه رانهوە دەيان در ئ

دەمانگهي ئهوە  ئاشکرايه  و  دەيکهن  سووريا  له  که  کوردەکان  ئی  ڕەخنه  له  ته  ن

وايه    لهو   م  پ ئهمن  م  به بزووتنهوەيهيه.  ئهو  پشت  له  که  سياسييهی  ئۆلۆژييه  ئيد

نی   مه له ناوەڕاست سا ک ههب لهگهڵ ئهوەی ئ سپانيا ديتمان.    ١٩٣٠بهراوەرد کاندا له ئ

هتی و ئهوە   تی دەو واته سۆسياليمی ئازادانه و بهرتهنگييهکانی و ههر وەها تيوری دەسه

مۆنيکشت  ژ ه نهتهوەی  هت  دەو قامووسی  له  که  بوو  نه     ک  مييهکاندا  ههر زە  ه و 

  دەگونجا.  

حهوت    گڕەيبر: کۆشهرانه  ت ههبوو.ئهو  زيان  بهه زۆر  ۆماتيکی  پ د قهيهی  ئا ئهوان 

ه   ک دان، دوژمنيان چهنديه. ئهو    سا م له مهيدان دان. بير لهوە بکهوە ئهوان له چ ههر

ش رن.ڕاستييهی که ئهوان ه ۆماتی ژ پ ن و ماونهتهوە نيشان دەدا به ڕاستی د   تا لهو
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کدا    واکر: تهوە لهکات ن ک بتوانن لهوێ بژين و بزووتنهوەکه بم هيچ هيوايهک ههيه خه

ر زەختی ئهردۆغان دا؟  ی گۆڕيوە له ژ   که تڕامپ ه

نهبوو.    گڕەيبر: خراپ  ئهوەندە  شوو  پ جاری  م  به ڕوويدا.  ک  جاڕ شتريش  پ ئهوە 

بکا".  ئ داعش  شهڕی  ئهمن  با  دەی   " باشه  گوتی  تڕامپ  بۆ  کرد  تهلهفۆنی  هردۆغان 

ک پاشگهزيان کردووە. ئهو ڕاستييهی دەب له   هکان قسهيان لهگهڵ کرد به جۆر ژەنهرا

مانی نازی وايه. له ئيدارەی   ک وەک ئا بيرمان ب ئهوەيه ئيمڕاتۆری ئهمريکا به جۆر

س    نازيش دا ناوەندە جۆر بهجۆرەکانی شتاپۆ و ئ ت ڕقهبهری يهکتريان دەکرد، گ دەسه

نييه.   جياواز  ندە  ه ئهمريکا  ئيمپڕاتۆری  ڕووەوە  لهو  دەسوو.  ک  مليان ل جا  س جار  ئ

کيان سياسهتی دەرەوی   نتاگۆن ههر کام پ وەزاڕەتی کاروباری دەرەوە، سی ئای ئهی، 

ئ بهراييهکانی  له  که  هۆيانهی  لهو  ک  يهک و  ههيه،  خۆيان  دا،  لهمهڕ  تڕامپ  يدارەی 

ک دژی وەزاڕەتی   ند ژە باش بوو له بهر ئهوە بوو تڕامپ ه بارودۆخی ڕۆژئاوا به ڕ

تهواو   دەرەوە  کاروباری  وەزارەتی  دەيويست  دا  ج له  تڕامپ  بوو.  دەرەوە  کاروباری 

ندەش   . ههر وەها ئهو ه رێ و کاربهدەستی سياسی خۆی لهوێ دان ن و ههل وەژ تهک هه

ی به سی ئا کی لهبهر ئهو بارگرژييهی  ی ئهی نهدەکراوە  د ی خۆش نهبوو. بهش ی پ و د

م به ههبوو،  ڕووسيا  ئهڕتهشی      تڕامپ   لهگهڵ  بوو،  نتاگۆن)  پ  ) ئهڕتهش  له  حهزی 

زە   ه لهو  يهک  هۆگری   ئهمريکا  زياتر  ههموويان  له  که  بوو  ئهمريکاييانه 

SDF   زانين  بوو،چونکه له نزيکهوە کاری لهگهڵ دەکردن. جۆرەي ی پ هک ههستی فيودا

م وەزاڕەتی   ک که شانبهشانی ئهوان شهڕی دەکرد. به ک و وەفادارييان ههبوو لهئاست خه

شهی   دەيويست ک و  دەکرد  له تورکيا  دەرەوە ههميشه اليهنگرييهکی خهستی  کاروباری 
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تهوە. سی ئای ئهی يش سياسهتی لهمهر خۆی ههبوو   ڕۆژئاوا ههرچی زووتر لهکۆڵ بکر

  متازۆر ئاڕاستهی وەزاڕەتی دەرەوەی وەبهر گرتبوو.  وکه

وايه؟    واکر: دەيکا،  تڕامپ  که  بن  ئهوە  دژی  دانهکهياندا  زانياری  له  نتاگۆن  پ دەچ  و

نتاگۆن دە بهردەوام دەب له پشتيوانی کردن له    SDFپ

ئهوە ڕاسته چونکه ژمارەيهکی زۆر له ئهفسهرانی ئهڕتهش بهو بڕيارەی تڕامپ   گڕەيبر:

ن بڕوانه   زۆر تووڕە بوون. و تهنانهت ئهوانهش که ههستيان ورووژاوە تهن ئهوە دە

مه لهو ناوچهيه   مه دەب لهگهڵ هاوپهيمانانمان کار بکهين وئهگهر دوايين هاوپهيمانی ئ ئ

مه،   نۆسايد به دەستی ئ تنيکييهوە ب و بب به قوربانی ج تووشی به تووشی پاکتاوی ئ

ک ئهوە دەکرێ،  مه چۆن دەب چاوەڕوان بين اليهنيکی دی هاوپهيمانهتيمان    کات ئيدی ئ

  بکا. ئهوان ئهوەيان گوتووە. 

ئهوە چيرۆکی هاوپهيمانييهکانی ئهمريکايه به سهدان ساڵ. بڕوانه چييان به سهر    باستانی:

ناوەڕاست   تی  ڕۆژهه له  بوو  ئهمريکا  دۆستی  باشترين  ران  ئ شای  نا،  ه ران  ئ شای 

ک دە دا   مهکه دا. و تا  خه ن ئيسراييل هاوپهيمانی دەرەجه يهکی ئهمريکا بوو له ههر

ی   کابرايه    ١٩٧٩سا ئهو  دەکرد.  شا  بۆ  حيسابی  ئيسراييل  له  زياتر  ئهمريکا  تهنانهت 

ۆماتيک   رپهنجهی ههبوو، ئهمريکا لهبهر موالحهزەی ديپ ی نهدا   نهخۆشی ش تهنانهت ڕ

نهخۆشييهکه چارەسهری  بۆ  ندەرێ  و مرد.بچته  ئهو  و  وەيه     ی  ش بهو  ئهمريکا  ئهوەيه 

هی سهلتهنهتی   تهوە. ئهگهر به قازانج ب ههر سبهين بنهما لهگهڵ دۆستهکانی دەجوو
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ی به دۆستايهتی   م سهيرە مرۆ د ک بهر دەداتهوە. جا بۆيه ئهمن پ سعوودی وەک بهرد

زن.  نهکانيان دەپار ی واب به   ئهمريکا خۆش ب و پ

وان ئهفسهرەکان و سياسهتمهدارەکان دا. شتی  لهو    گڕەيبر: بارەيهوە جياوازی ههيه له ن

سهير له مهر تڕامپ ئهوەيه ئهو حهز له ئهفسهرەکانی ئهڕتهش دەکا و ئهگهر له بهختی  

زدرێ ههر لهبهر ئهوەيه که   کی سۆسياليستی بپار کی ئهوتۆ ههب شۆڕش ڕەش دەرفهت

دە ئهو  دەکا.  نيزامييهکان  له  حهز  . تڕامپ  دەب سهير  کی  ن شو جيهان    می 

  

که    واکر: بدەنهوە  کهسانه  ئهو  چاکهی  ئهوان  که  دەب  ئهوە  بهمانای  ئهوە 

دەچ له ڕۆژئاوا ههموان زانيويانه پشتيان ت دەکرێ  شانبهشانيان   شهڕيان کردووە. وا و

ک بو ويستييان به هاوپهيمان کی باشتريان له بهر دەست دا نهبووە و پ م هيچ بژار وە  به

. کيان ههبووب م وا نييه ئهوان چ تهوەهوم   که بتوان دوژمنهکانيان بۆمباران کا. ئهمن پ

. مهبهستم    گڕەيبر: ب ئاوا ههبوو  ڕاسته ئهوان تهوەهومی وايان نهبووە. ڕەنگه فهردی 

تهجاری بوو، کهسی ئهوتۆی   ئهوەيه من قسهم لهگهڵ کردن، ئهوان گشت شتهکهيان پ گا

ی حازر دا ژمارەيهکی زۆر   که ههموو ژيانيان دژی ئهمپرياليست بوون. ئهوەی که له حا

کی   شت ڕاستيدا  دە  ئهمه  و  ئوڕووپايه  کاردانهوەی  و  بۆچون  کردووە  نيگهران  لهوانی 

ک له   ند ک که ئهمن له ڕۆژئاوا و ههر وەها ه شه. ژمارەيهکی زۆر لهخه سهرنجڕاک

ستا له ههندەران قسهم لهگهڵ کردوون له ڕاستيدا لهو باوەڕە دان    کوردەکان که ئهمن ئ

به   بدرێ  گه  ڕ که  نييه  ئهوە  ههر  هۆيهکانی  له  ک  يهک و  دەقهوم  ستا  ئ که  ئهوەی 

کی ديکه بدا ت ته ناو و پهالماری و کی ناتۆ که ب که ئهوە بۆخۆی به نهغدەن     ئهڕتهش
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تيکی دی دەدرێ و به  م ئهوەيه که پهالماری و ئاشکرا دەر   کردەوەيهکی تيژپهڕانهيه،به

که   کهسانهی  ئهو  وايه  ئاسايی  به  بکرێ.  شهڕ  جينايهتی  ئهوەيه  مهبهست  که  دەبڕدرێ 

وەن جينايهتی   نن که پ شدا و بهر له ئهنجام دانی ئهوە ڕاناگه جينايهتی شهڕ دەکهن له پ

ستاش   ک ئهوان له عهفرين ئهو جينايهتهيان کرد و ئهوە ئ شهڕ بکهن و لهگهڵ ئهوەشدا کات

پاکتاوی    دەيکهن ڕاوەسته  دەقيقهيهک  نهيگوت هوی  نان. کهس  نهه وەبهر  دەستی  کهس 

؟  کی سهرەکی له دنيا دا ئهوەی گوتب ز تان ل بووە هيچ ه   ئينتنيکی مهکه. گو

ستيان نهکردووە؟  باستانی: ژيش پڕۆت   تهنانهت والتانی وەک سويد و نۆڕو

می کۆربين داخويانييهکی دا.   :گڕەيبر ر   ج

هته ئوڕووپاييهکان هيچيان نهگوت؟  باستانی:   هيچکام له سهرۆکانی فهو

کی خراپه    گڕەيبر: رکل گوتوويه ئهوە کار ک قسه کراوە. جار جار م د نيام ه ئهمن د

کی جيدی   م بهڕاستيش دژايهت تورکيا. به به  تانکی زياتری داوە  م له ههمان کاتدا  به

مه چاوەڕوان بکهين بزانين ڕاپۆرتی ن هکراوە به دژی ئهو پهالمارە. گوتوويانه دەی دەب ئ

ی خۆش ب   ونهتهوەيی لهو بارەيهوە دە چی!! دە ڕاستيدا ئهوەی ئهردۆغان پ ئهمنستی ن

نهکه دەگۆڕم تنيکی شو کهاتهی ئ ستا دە به من پ يه داگير  ودە ئهو    دەيکا و ئ ج

. هۆيهکی که ئهوە ڕوو دەدا ڕەنگه ههر وەک گوتم ئهردۆغان   دەچ ديتنی ئاوا ب دەکهم. و

ئوڕووپا   له  وە  ئ که  اليه  پهنابهرم  ههموو  ئهو  من  بڕاونن  دەکا  بهوە  ئاماژە  بهردەوام 

بهردەوام   . ئهو  ههب نتهی  ئارگوم ئهو  دەتوان  نازانم چون  به ڕاستی  من  و  ناتانهوێ، 

کی  ههڕەشه   شت دانهوەی  بهرپهرچ  بۆ  ک  جار ئهو  دەکا.  ئوڕووپا  مهدەنی  کی  خه له 
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به     که پهڕين  ت تهنانهت  که  بزانين  دەب  ئوڕووپايهکان  گوتی  نهبوو،  خۆش  ی  پ

کی ڕۆژئاوام بيستووە له ههندەران که   خيابانهکانيش دا ئهمين نييه. به ڕاستی من له خه

ن ڕاستهکهی ئهوەييه ئوڕووپاييهکان سه مه اليان ببينه پهنابهر ههتا  دە رەتی بهوە دەدەن ئ

خۆ   ی  ج له  چهپی  کوردی  ک  جهماعهت ئهتوو  ئهگهر  يانی  ئيسالميستهکان. 

کهندراو   شی   هه ننهوە ڕەنگه پ ج کوێ ناتهق رلين يان لهندەن ئهوان ه لن، ب ری بۆ کو بن

ندەواری بهشارستانی د  ژە ئهوان دانيشتووی خو م بهڕ ەبن و ههڕەشه  پردان بگرن، به

  لهکهس ناکهن. 

ک ههيه که پاساو دەدرێ، ئهويش بۆچوونی سی ساڵ، چل ساڵ     باستانی: نا ديارە پنکت

ئهو   شی سياسی لهمهڕ بريگادی سوور و فڕاکسيۆنی ئهڕتهشی سوور بوو ههتا  لهوە پ

ژوويهک ههيه لهمهڕ پ.ک.ک. ئاشکرايه که خهباتی پ.ک.ک خهباتی   سهردەمه، ديارە م

به  ڕزگاريخ مه  ئ ههيه.  ژوويهک  م م  به مهشڕووعن  تهواوی  به  و  نهتهوەيی  وازی 

نياييهوە ناتوانين خۆمانی ل بدزينهوە.   د

  

ستا ئهوە نا  :گڕەيبر ن ئ م ئهوەيه که ئهوەی ئوڕووپاييهکان دەي کهن و  ئهوەی ئهمن دەي

کم ههب بژاردن هه ئهمن  ئهگهر   . رەکان ئ نه  ب داعش  تاکوتهرای  نادەن  گا  لهو     ڕ که 
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يدا دەژيم اليهنگری داعشی ل بژی يان اليهنگری له پ.ک.ک ئاشکرايه     خيابانهی ئهمن ت

فۆرمی  ر قوربانی  ئهوان  ک  جۆر به  بن.  لهوێ  کهييهکان  پ.ک.  خۆشه  م  پ ئهمن  که 

ئيدی چيدی  و  خۆيان    ناوخۆيانن  تی  و له  بۆيه  جا  دەی  نين  نهر  ترس کهسانی 

هتی بهرزيان ههيه.  ن بۆ ئوڕووپا وەک پهنابهری که خهس ندر ن و نهه ندر   دەرنهپهڕ

وە    واکر: ز ئهگهر ئ کتان ههيه له سهر ڕۆژئاوا له کۆتايی بهرنامهکه  بينهرانی بهڕ پرسيار

کی ديکه.   دا ستا دەچينه سهر بابهت می دەدەينهوە. ئ  و

 ****** 

ئهو پرسيارە ئالنگاری شۆڕش بوونی ئهوەی دەکا که له ڕۆئاوا ڕادەبرێ. تۆماس مۆر 

: يهتی له ڕۆژئاوا کراوە به لهبهر چاو گرتنی ئ   دەپرس کی کۆمه شتا  ئايا شۆڕش هوەی ه

خاوەنانی   کی  م شتا  ه زۆر  کی  زار و  زەوی  و  بازرگانی  گهورەی  دامهزراوەی 

ی   سا له  دينگر  شم بی  کت به  دەگا  ئاماژە  ئهو   . شوويانهن  ئهوە  ٢٠١٨پ ئايا  دە  و   ،

و به خۆ نواندنه؟  که ژی ت   ئانارشيزم

مهبهس  گڕەيبر: کراوەتهوە،  دابهش  زەوی  گردبرێ  به  نا،  ڕاستيدا  دە  ئهوەيه  نا  تم 

م له ديسان     ب ک  ند دا کرابوو. ه ر حوکمی بهعس  له ژ تا ڕادەيهک  ئيسالحی زەوی 

يان گوتم که   خسووسی کردنهوەکان ئهمری واقيع بوون، خاوەنانيان ههموو ڕايان کرد. پ

کار پهيدا کهن چونکه ههر کهسه   ناسوورێ کڕ ستا بۆيان هه که گهورەکان ئ خاوەن م

ه زەوی لهمهڕ خۆ کهکان په ی ههيه و به ئهندازەی کافی زەوی دابهشکراوە. خاوەن مو

گرن چونکه ئهوان ناتوانن کهس   کی زۆر له زەوييهکانيان هه ناچار بوون دەست له بهش
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نييه و هيچ کهس ئهوەندە   بهستراوە  زی کاری  . هيچ ه ن ب پهيدا کهن بۆيان ڕەعهمهل 

ئابووری به تهواوی به ههرەوەزی  دەستهنگ نييه که مجبوور ب کاريان بۆ بکا. گشت  

ک له اليهنهکانی شۆڕشه که زۆر   ن به ههرەوەزی کردن يهک ک دە نهکراوە جارێ ، خه

م ئهوەش ڕاسته که هيچ دامهزراوەی گهورەی بازرگانی بوونی   ش چووە. به کهم بهرەوپ

ی وا نه لهو بهشهی سووريا دا فابريکی خسووسی بوونی نييه. ئهگهر ج ههب   نييه. بۆ و

کی خسووسی بن.تاجری سهربهخۆ   يهتين تا ئهوەی که م كی ههرەوەزی و کۆمه ئهوانه م

  ههن کاری خۆيان دەکهن. تا ڕادەيهکی کهم بورژوازی پچووکی بازەگانی بوونی ههيه. 

: ئايا    واکر: ل ئيدن دەپرس سه بۆ ههر دووکتان، دانيي که زۆر سهرنجڕاک ئهمه پرسيار

رێ سهبارەت ب تی ناوەڕاست دا  چهپ دەو هتانی ڕۆژئاوا له ڕۆژهه وەردانی دەو ه دەست

له   کردووە  قازانجيان  سۆسياليستهکان  کوردە  که  ديارە  ڕوونی  به   . ب وەدەنگ 

  دەستيوەردانی ئيمپرياليزم. 

کی زۆر تايبهتی يه.    گڕەيبر: دەزانی ئاش و ناش. ئهوەی ههيه دەرهاويشتهی بارودۆخ

نايهو کهس  هيچ  وايه  م  پ ناوەڕاست  ئهمن  تی  ڕۆژهه له  ئهمريکا  نيزامييهکانی  که  ێ 

ننهوە.   ی کورد له  بم نياييهوە ئهمن نامهوێ. کهس نايهوە، ئهمن هيچکهس له ناو گه به د

دەمانهوێ   مه  ئ به  ب  که  ناناسم  دا  کورد  بزووتنهوەی  له چوار چءوەی  يان  م  ههر

ڕەنگه   م  ب ئهوەيه  مهبهستم  ننهوە.  بم بۆ  ئهمريکاييهکان  ئهمريکاييهکان  بيانهوێ  ئهوان 

که   به ڕاستی دەيانهوێ ئهوەيه  ک  ئهوەی که خه م  ننهوە به ک بم تا سا مانگ  شهش 

نن بۆ ئهوەی بتوانن بهرگری له خۆيان   بتوانن چهکی دژە تانک و دژە فڕۆکه وەدەست ب

يهکيان بهوە ناب ئهمريکاييهکان لهوێ بن. وەک دە بينين  بکهن و ئهوان ئيدی هيچ حهوج
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ی حازر دا لهوێ   زە گهورەکان لهوێ له گۆڕێ دايه. ئهمريکا له حا ستا گهمهيهکی ه ئ

هتهکانی خهليج   يه، دەو ران لهو ز ههن، ڕووسهکان ههن، ئ تهوە، زۆر ه زی کهم دەب ه

ن ندە شخهری له مهر خۆيان ههيه، تورکيا      لهو ههر کامه سياسهتی دەرەوەيی و دەستپ

يه و کاری جۆر   زی  لهو بهجۆر دەکهن. ئيسراييل کاری جۆر به جۆر دەکا. چهندين ه

ناتۆ يهک لهوانه. ديارە   ئهمپلایر و نيوە ئهمپرياڵ ههن که ڕۆژەڤی جۆر بهجۆريان ههيه و  

ن. دەزانی لهوانهيه بۆنهی ئهوتۆ ههب   ی خۆشی دەب ئهگهر ههموويان ئهوێ بهج ب ج

زەکان له ئاست يهک گهمه  له  زە گهورەکان بهتايبهتی يهکيان که     دەکهنبهر ئهوەی ه ه

لهوانهيه   ههيه،  مهکهوە  ههر به  وەندی  پ لهههموان  کهمتر  و  هاتووە  دوورەوە  زۆرە  له 

م به دەرەجهی يهکهم من   کی سۆسياليستی به ڕێ بۆ پاراستنی شۆڕش ک بگ بکرێ دەور

کی ئاوا بکا.   م وا نييه شت   قهت پ

ننه  واکر: وە، مهبهستمه پرسم داوخوازی ههرە النی کهم چييه،  چ دەب ئهگهر لهوێ بم

شتا بمانهوێ ئهمريکا لهو ههلومهرجه دا   .  چونکه من وای بۆدەچم ه   ئهوێ به ج نهه

ن دەکهم. مهبهستم ئهوەيه   ئهگهر به من ب من داوای    گڕەيبر: ڕاگهياندنی ناوچهی دژە فڕ

زە   زی ههوايی تورک بهتهواوی له اليهن ه م که ه زە  ب ڕۆژئاواييهکانهوە تهيار کراوە. ه

دژە   ناوچهی  ئهگهر  به تورکيا.  نهدەن  يارمهتييه  ئهو  دەتوانن  هاسانی  به  ڕۆژئاواييهکان 

گايان دابا   نن به سهر ئاسمانی ڕۆژئاوا دا و ڕ چهکی دژە تانک و    SDFفڕين ڕابگهي

م وا نييه له د کی ئاوا دا  دژە ههوايی ههب بۆ ئهوەی بهرگری له خۆی بکا ئهمن پ ۆخ

  . کی ئهمريکای به هيچجۆر يارمهتيدەر ب ز   بوونی ه
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ئهوە    واکر: بزانم  وا  ئهمن  ڕۆژئاوا،  ئاسمانی  سهر  له  ههب  فڕين  دژە  ناوچهی  ئهگهر 

که چهپ شيلگيرانه داوای کردووە فکری ڕاگهياندنی ناوچهی دژە فڕين ههبووە     داوخواز

  له ئاسمانی ههموو سووريا دا. 

کی ئهمپريالی سهروەری حکوومهتی سووريا.  ئهو    گڕەيبر: ل کردن ش ته پ دەمی ئهوە دەب

فڕين  دژە  ناوچهيهکی  نييه  ناخۆش  ی  پ ويستيی  پ به  وايه حکوومهتی سووريا  م  پ ئهمن 

نه ناو خاکی سووريا.   که ناسوورياييهی که د ندرێ له دژی ئهو خه   داسهپ

به نهغدەن  به ڕاستی سهيرە، وا نييه. له ههمان کاتد  باستانی: مه  دەکا ئ دەيڤيد ڕاست  ا 

زە   وەرنهدانی ه وەرنهدان دەبی به مانای دەست چهک دەفرۆشين به اليهنهکان. فکری دەست

نيزامييهکان ب و دەب ئهوە يارمهتی ئابووری ل زياد بکرێ، يارمهتييه نيزامييهکه ههر  

ئهوە مه  ئ يهمهن  له شهڕی  بۆ نموونه   . دەچ دەکهين،  لهگهڵ سعوو   بۆ اليهک  دييهکان 

ئهڕتهشی   زی  ه مه  ئ  ، ب ههشمان  شايه   _ نهب  لهوێ  پيادەمان  زی  ه مه  ئ لهوانهيه 

شهيهوە گالوين، بيروڕای   م يهگجار زۆر لهو ک ڕەسميمان لهوێ له سهر ئهرز نييه، به

تی   يهکی ڕۆژهه زە نيزامييهکانی بريتانيايی له هيچ کو من دەپرسی من قهت نامهوێ ه

ب يارمهتی  ناوەڕاست  و  چهک  سهر  تهوە  دەگهڕ يهی  ج ئهو  تا  م  به هيچجۆر،  به  بينم 

ر     لۆجيستيکی ههر وەک دەيڤيديش گوتی  م وايه ئهوە بايهخی خۆی ههيه و له ژ ئهمن پ

ی وەپاش کهوتووين. چونکه   زی چهپ ل مهی ه که ئ حکوومهتی کۆربين دا _ و ئهوە شت

تی به دەستهو ته دەسه ژە چهپ لهم و ژە له سياسهتی ئۆپۆزيسيۆنی  له م ە نهبووە و له م

تی ناوەڕاست بن له   مه دەيهوێ هاوپهيمانانی بريتانيا له ڕۆژهه سووڕاوە. ک له ئ دا هه

گرينگه.   کی  پرسيار زۆر  ئهوە  رە.  ل سۆسياليستی  کی  حکوومهت بوونی  ئهگهری 
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ران دا. ئهمن دەمهوێ مه چ دەب له ئاست ئ شه   کاردانهوەی ئ ران  پرسی ک ی ئهتۆمی ئ

زی موزاکهرە. ئهمن دەمهوێ ئهو سزايانهی له سهری داندراون   تهوە دەوری م ندر به

گهی   ران لهگهڵ کۆمه م له ههمان کاتدا دەب ئهوە له بهر چاو بگيرێ که ئ ن به بگير هه

ل جی بی تی   مه دەب   ئ سوکهوتی لهگهڵ کوردان و هتد چۆنه؟ ئ تهوە، هه چۆن دەجوو

ئهگه ههب  له  ههموواليهنترمان  زۆر  گهنگهشهيهکی  دا  کۆربين  کاری  سهر  هاتنه  ری 

له   نگه  گر مهکۆيهکی  ناوەڕاست  تی  ڕۆژهه چونکه  دەرەوە.  سياسهتی  به  سهبارەت 

وەندی لهگهڵ سياسهتی دەرەوەيی دا.     پ

به    گڕەيبر: که  ئهوەی  ڕادەبرێ  ناوەڕاست  تی  ڕۆژهه له  بکا  لهوەی  چاو  مرۆ  ئهگهر 

سهرن له  ڕاستی  ئوڕووپايی  ڕەگهزپهرستيی  که  وەيهيه  ش ئهو  ش  ڕادەک من  جی 

لهو      ئاست چاو  گومانه.  و  حهدس  چهوانهی  پ دەسووڕێ.  هه ناوەڕاست  تی  ڕۆژهه

هاوپهيمانييهی بکه لهگهڵ ئهڕتهشی تورک دا ههيه. ئهوان سهربازانی پيادەی تورک به  

نن ، وەک چهکد نن، عهڕەبه جيهادييهکان بهکار د شووی داعش، چهکداری  کار ناه اری پ

مانييهکان،   پشتيانه. ئهمريکاييهکان، ئا شووی ئهلقاعيدە و له پشتهوە ئهڕتهشی تورک پا پ

نن بۆ تورکيا. دواجار ئهوە   دەسووڕ نهکان هه بريتانياييهکان له پشت پهردە دەزگا و ماش

وە دەبهن  مانای ئهوەيه که ئهمريکايی و بريتانياييهکان له وێ دانيشتوون ئهڕتهش  ک بهڕ

م   که پيادە نيزامهکهی جهماعهتی داعشن. باشه ئهوە چۆن وا دەب و چۆن دەکرێ. ئهمن پ

ک به   تی ناوەڕاست چاوەڕوان دەکرێ. خه وايه وايان بڕيار داوە ههر ئهوە له ڕۆژهه

ک ئيسالميستی گهوج، له جيات ئهوەی   ن، يان جهماعهت ک له دڕندە و وەحش دادەن تاقم

کی ئه که دا  خه وێ ئاوا ببينن که خاوەنی ههمان نرخ و بايهخی خۆيانن. له ناو ئهو خه
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مۆکڕاسی ڕاستهوخۆ   کی ئاوا ههن که باوەڕيان به د ز ههن، خه مينيست ههن، ژينگهپار ف

ه ئيديعا دەکهن باوەڕيان   ههيه، به کردەوە باوەڕيان بهو نرخانهيه که ئوڕووپاييهکان به هه

يانه و بهڕاستی ئهوا ۆماته  پ ل دەب ديپ ی  ن به جيدی وەربگرن. به ڕاستيش مرۆ گو

رۆريزم زياتر، ئهوان   ته هۆی توندوتيژی و ت ن: دەی ئهوە ههر دەب ئوڕووپاييهکان دە

کی   جهماعهت به  ک  خه دەچی  و وا  دەبن.  تووڕە  خهکان  ش نن  هک ڕاتهت شتهکان  ئهگهر 

بکر ل  چاوەڕوانييان  ناکرێ  و  ن  دابن ذڕندە  و  شارستانيی  وەحش  کی  خه وەک  ێ 

تا   داعش  لهگهڵ  به هاوپهيمانی  بدەن  پنکهته سهرەتی  ئهو  دەگهنه  و دواجار  ببزوونهوە. 

ستا ڕوو دەدا.  مينيست. و لهجيدا ئهمه ئ زی ف   جهماعهتی ژينگهپار

هتداری له   واکر: ک ههيه بۆ کوردەکان بۆ گهيشتن به دەو باز : چ ڕ جان. دابليو دەپرس

ژخايهن دا ئه ک باسی ئهوەت کرد. گوتت در ند ؟ ئهتۆ ه کی ئهوتۆ ههر ههب باز گهر ڕ

  فکری ههبوونی دەولهت نييه. 

ن گڕەيبر: دە ئهوە  ڕاشکاوی  به  ههميشه  ئهوان  ناوێ.  هتيان  دەو ئهوان    نا 

بهو    واکر: گهيشتن  بۆ  بيگرن  ک  باز ڕ دەوێ.  مۆکراتيکيان  د دراسيۆنی  کۆنف ئهوان 

  ئامانجه؟ 

م واي  گڕەيبر: ه ئهوان دەب وەک ئهردۆغان له سهرەخۆ بن. هۆی ئهوەيکه ئهردۆغان  من پ

شکی دابوو، دەيزانی چی دەوێ. ئيدی ئهو   کی دە م رش بکا، ئهو ههر شت بڕياری دا ه

کی   که بزووتنهوەی کورديش دەيکا. ئهوە خاک ن و ئهوە شت ن و د ، د ن ههر زەخت د

بۆ   کهوێ  دەست  کيان  دەرفهت ههرکات  و  کی  گهورەيه  ل مۆد بردنی  ش  بهرەوپ



34 
 

ڕاق که ئهو جۆرە   ک بهشی ع ند ستا له ه مۆکڕاتيک ئهوە دەکهن وەک ئ راسيۆنی د کۆنف

ک   ستا خه ن، ئهوە له اليهن پهنابهرانی کوردەوە دەستی پ کرد و ئ النه وەڕێ دەخر مۆد

جۆرە   ئهوە  دەبينن  ک  خه دەسووڕێ،  هه ئهوە  دەبينن  ک  خه يه.  ل حهز  زۆريان 

می  کۆمه ههر حکوومهتی  و  نهبووە  ديکه  ی  ج له  شتر  پ که  دەن  کهوە  پ گهيهک 

کی جهوان بهرەو ئهو جۆرە شته دەچن.   ڕاق زۆر لهوە نيگهرانه که خه کوردستانی ع

HDP   ،ن ئهوە دەکا. مرۆ دەب پهسنی ئهو لهسهرەخۆييه بدا. وەچه له دوای وەچه دەگير

ن، به دوای ئهوە ن، دەکووژر ی دی يهکی دی دێ و بهردەوام    ئهشکهنجه دەکر بج سا دا پ

دەسووڕێ.  له هه   دەب و بهردەوام دەب و دواجار ئهو مۆد

سياسهتمهدار    باستانی: ببنه  کورد  ستای  ئ جهوانی  وەچهی  ئهگهر  گرينگه،  مهنفاش 

ئهمريکا،   و   يهکگرتووەکانی  هته  دەو فهڕانسه،  مان،  ئا له  ڕۆژنامهنووس  ببنه  سبهين 

ن  بريتانيا و دەس کی باسی لۆبی جوولهکه دەکهن که به ماوەی سا تيان بڕوا گرينگه. خه

دەرەوەی   له سهر سياسهتی  دادەن  ن  ساز کردووە که شو زيان  بهه داو ودزگای زۆر 

هت   که مرۆ دەب وەک دەو دا نييه. ئهوە شت م دا، ئهوە هيچی خراپی ت ئهمريکا له ههر

ن  نهتهوە بيکا، ئهمن ئهوە بۆ سياسهتی کورد يش لهبهر چاو دەگرم گهلۆ ئهوان دەتوانن شو

تانه. کوردستان له بهر ئهو هۆيانهی   ن له سهر دياريکردنی سياسهتی دەرەوە لهو و دان

تهکه   م دا هاوپهيمان بۆخۆی پهيدا کا، چونکه چوار و که دەيڤيد باسی کرد ناتوان له ههر

کی دان ن دانانی ههر جۆرە سهرهه انايهکی جياوازيخوازانه. لهگهڵ  تو   دەکهونه بهر شو

نهری   نو نج  پ کار چوار  کر پارتيی  رە  ل ئهگهر  نه  و بۆ  دەب  زۆر  جياوازی  ئهوەشدا 

يان بازرگانی    . زيان ههب نهرايهتييهکی بهه مان نو پار له  مان ههب و  پار له  کوردی 
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زی کورد ههب و شووين دانهر ب بۆ داڕشتنی سيا زی کورد ههبن، لۆبی بهه سهتی  بهه

ته ئاراوە.  ک د   دەرەوەی بريتانيا، ئهگهر ئهوە بب ڕەنگه مرۆ بکرێ ب گۆڕان

گڕەيبر: شته    دەيبيد  لهو  ک  يهک وەها  ههر  مۆکڕاتيک  د دراليزمی  کۆنف ئيدەی  و 

کی زۆر له ناو بزووتنهوەی کورد دا و له  ک شانهی که من ديومه ئهوەيه که خه چاوڕاک

ئا  دەپرسن  دا  ديکهش  که  بزووتنهوەی  کردووەتهوە  شهکه  ک چارەسهری  له  بيرت  تۆ  يا 

ستا ژمارەيهکی زۆر له ناو فهلهستينيان   ش وەبهرچاو دێ. بۆ موونه ئ وەکوو تر چاوڕاک

هتی تاقانهمان کرد له ڕاستيدا   هتمان کرد باسی دەو مه باسی دوو دەو ن ئ دا پهيدا بوون دە

ڕ وەک  سسوڕی  هه دەتوان  مۆکڕاتيک  د دراليزمی  کردنی  کۆنف چارەسهر  بۆ  ک  باز

شهکان.     ک

له دەرەوە ههيه ههرچهند ئهوان    واکر: کی کاريگهر  له فهلهستين يش لۆبی کردن ئهدی 

تهنانهت   بکا  ههمان شت  دەتوان  بزووتنهوەيهک  توانا ڕووبهڕوون.  به  کی  ز لهگهڵ ه

هت.     زۆر کاريگهرتريش به ب دەو

  ردەيهکی زۆر تازەن. فهلهستينييهکانيش له ههندەران ديا گڕەيبر:

ر.    واکر: مان بووی. قهدەمت بهخ وارەيه لهگه دەيڤيد گڕەيبر زۆر سپاس بۆ ئهوەی ئهم ئ

ئاڕۆن باستانی سپاسی تۆش دەکهم وەک ههميشه . سپاس بۆ ئهوەی نۆڤارا ميدياتان تهماشا  

     کرد، سپاس بۆ تهماشای تيسکی ساور، شهو باش.
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بينی: پتامبری -٢له ڕۆژی چوارشهمه  به داخهوە دەيڤيد گڕەيبر   ت ی س

نيز،  ٢٠٢٠ کدا لهگهڵ هاوژينهکهی بۆ پشوودان چووبوونه و له کات

يه   شتين و بهو پ ی ه ئيتاليا له پڕ نهخۆش کهوت و به جهسته بهج

يهکی گهورەی له دەست دا    ڕۆژئاوای کوردستان دۆست و هاوڕ

 


