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پێشەكی

عەفرین لەبەردەم ئاسۆیەکی نادیاردا  

رێگەیەكــی  لەبەرئــەوەی  كوردســتانە،  ســراتیژیی  ناوچەیەكــی  عەفریــن 

كوردســتانە بــۆ كرانــەوە بــەڕووی جیهاندا و گەیشــتنە دەریای نێوەڕاســت. دوای 

دەســەاڵتداربوونی هێــزە كوردســتانییەكان لــە ناوچــەی عەفریــن و كشــانەوەی 

ــەی  ــی و ئەوروپاییان ــە رۆژئاوای ــەو لێكۆلینڤان ــن، ئ ــە عەفری ســوپای ســووریا ل

ــەورە  ــكەوتنێكی زۆر گ ــە پێش ــان ب ــتانن، ئەوەی ــای كوردس ــارەزای جوگرافی ش

ــە  ــتانیش ك ــووری كوردس ــۆ باش ــەت ب ــتان و تەنان ــاوای كوردس ــۆ رۆژئ ــا ب دان

ــتنی  ــەوە دەروازەی فرۆش ــەو رێگەی ــتەوخۆ ل ــن راس ــورد دەتوان ــێوەیە ك بەوش

نەوتــی رۆژئــاوا و باشــووری كوردســتان و بازرگانــی لەگــەڵ جیهــان بكەنــەوە. 

ــی،  ــەوە بین ــەورەی بەخۆی ــكەوتنێكی گ ــاداری 2011 پێش ــە دوای ئ ــن ل عەفری

لــەڕووی ئاوەدانــكاری كــە زیاتــر لــە 12 هــەزار ئاپارمتــان دروســتكران، هونــەر 

ــتیپێكرد،  ــوردی دەس ــی ك ــە زمان ــدن ب ــەوە، خوێن ــوردی بووژای ــووری ك و كولت

بــازاڕی  دەرگای  كشــتوكاڵ  بــە  عەفریــن  پشتبەســتووەكانی  پیشەســازییە 

ــی  ــتان دا، ژنان ــووری كوردس ــەڵ باش ــی لەگ ــەوە بەتایبەت ــۆ كرای ــان ب فراوانری
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ئــازادی عەفریــن هەلــی كاریــان بــۆ هاتەپێشــەوە. دەتوانرێــت بگوترێــت ئــەو 

ــە  ــەر ل ــۆ ســەردەمی ب ــەوە ب ــەوە گەڕای ــی كوردەواریی ــەڕووی ژیان ــە ل ناوچەی

ــانییەكان.  ــی و عوس ــە عەرەب داگیركاریی

بــەاڵم لــەڕووی ئــازادی كاری سیاســی و میدیایــی، عەفریــن لــە هەمــوو 

یەكێتــی  پارتــی  دەســەاڵتدارێتی  لەژێــر  داخراوتربــوو  دیكــە  ناوچەكانــی 

ــورد  ــتیانیی ك ــی نیش ــی ئەنجوومەن ــە پارتەكان ــەدان ب ــی دا. رێگەن دیموكرات

راگەیاندنەكانــی  دەزگا  میدیایــی  كاری  ئــازادی  لــە  رێگرتــن  ســووریا،  لــە 

دەرەوەی پارتــی یەكێتــی دیموكراتــی و هاوپەیانەكانــی لــە تایبەمتەندییەكانــی 

ــە كانتۆنــی عەفریــن، چونکــە  بەڕێوەبەرایەتــی خۆســەری دیموكراتــی بــوون ل

رێــکارەکان زۆر تووندتربــوون لــە ناوچەكانــی دیكــە. 

ــە  ــووریا، ب ــیۆنی س ــی ئۆپۆزیس ــە چەكدارەكان ــا و گرووپ ــیۆنی توركی ئۆپەراس

هاوئاهەنگــی لەگــەڵ رووســیا لــە 20ی كانوونــی دووەمــی 2018 دەســتیپێكرد 

و رۆژی 18ی ئــاداری 2018 بــە داگیركردنــی عەفریــن و رێگەكردنــەوە بــۆ 

دەرچوونــی كــورد لــە ناوچــەی عەفریــن و هێنانــی عەرەبــە ئاوارەكانــی ســووریا 

لــە گونــدەواری دیمەشــق و حەلــەب و توركیــاوە كۆتاییهــات. عەفریــن كــە لــە 

مێــژووی رۆژئــاوای كوردســتان دا بــۆ یەكەمجــار ئاهەنگــی جەژنــی نــەورۆزی 

تێداكــراوە، ســاڵی 2018 نەورۆزەكــەی هاوكاتبــوو لەگــەڵ تااڵنكردنــی عەفریــن 

و دەســتدرێژیكردنە ســەر شــكۆی نەتەوەیــی و كەســیی خەڵكــی عەفریــن 

و شــكاندنی پەیكــەری كاوەی ئاســنگەر لەنێوەڕاســتی شــاری عەفریــن دا. 

ــتاتیک  ــێوەیەکی سیس ــردن بەش ــردن و بەعەرەبك ــتا بەتوركك ــدا تائێس لەوكات

ــی شــەڕی  ــەش كــە لەكات ــاوارە عەرەبان ــەو ئ ــن. ئ ــە عەفری جێبەجێدەکرێــت ل

ســووریادا بەشــێوەیەكی زۆر میهرەبانانــە لەالیــەن دەســەاڵتدارێتی و خەڵكــی 

عەفرینــەوە هــاوكاری كــران و نیشــتەجیکران، بەشــدارییەكی بەرفراوانیان هەیە 
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لــەو تــااڵن و گۆڕینــەدا. بەشــێوەیەكی گشــتی عەفرینییــەكان لــە عەفریــن و لــە 

ــەوە.  ــار بوونەت ــەب دووچــاری دۆخێكــی زۆر خــراپ و ئاســۆیەكی نادی حەل

عەفریــن لەبــەردەم قۆناخێكــی تازەدایــە، چونكــە هیــچ ئاســۆیەكی چارەســەری 

بــۆ كێشــەی ســووریا دیــار نییــە، هەروەهــا هەمــوو ئاماژەكانیــش بــەرەو ئــەوە 

دەچــن كــە توركیــا خــاوەن نەخشــەیەكی ســراتیژییە بەرامبــەر عەفریــن، 

بەوشــێوەیەش جیــا لــە شــوێنەكانی دیكــە كــە توركیــا راســتەوخۆ و لــە رێگــەی 

ــدا بااڵدەســتە، بەهەمــوو شــێوەیەك  هێــزە چەكدارەكانــی ئۆپۆزیســیۆنەوە تێی

ــە  ــەش ك ــەو عەفرین ــاوە. ئ ــە توركی ــن دەدات ب ــتنەوەی عەفری ــی بەس هەوڵ

ــاوە بیبەســتێتەوە بەشــێوەیەكی سیســتاتیك كار لەســەر  ــە توركی دەیەوێــت ب

گۆڕینــی مێژووەكــەی و ئێســتای دەكات و نایەوێــت هیــچ بوونێكــی كــوردی و 

كوردســتانیی پێــوە مبێنێــت. 

لەالیــەن  كــە  پەرتووكــەدان  ئــەو  چوارچێــوەی  لــە  لێكۆڵینەوانــەی  ئــەو 

ــاری  ــڕ زانی ــان پ ــەران و لێكۆڵینڤان ــۆ خوێن ــراوە، ب ــەوە ئامادەك ناوەندەكەمان

کــراون  کــەم  لێکۆلینــەوەی  کــە  بەتایبەتیــش  پشتڕاســتكراوەن،  و  گرنــگ 

ســەبارەت عەفریــن بــە زمانــی كــوردی. 

                                             ناوەندی لێكۆڵینەوەی رووداو
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عەفرین و ئاڵنگارییەکانی ناسنامەی 

دانیشتووان

حوسێن عومەر

دەستپێک

وەک  دەدەن  جیۆپۆلیتیــک  بــە  زۆر  گرنگییەکــی  توێــژەران  چــۆن  وەک 

پەیوەندییــە  و  دەوڵەتــان  و  جوگرافیــا  نێــوان  پەیوەندییەکانــی  زانســتی 

ــی،  ــەرە جوگراف ــدۆری فاکت ــە بان ــەوە ل ــا لێکۆڵین ــەکان، هەروەه نێودەوڵەتیی

پەیوەندییــە  و  دەوڵەتــان  سیاســەتی  لەســەر  کولتوورییــەکان  و  ئابــووری 

نێودەوڵەتییــەکان، دەکــرێ قســە لــە گرنگیــی )دیمۆپۆلیتیک(یــش بکەیــن 

وەک زانســتی پەیوەندییەکانــی نێــوان دانیشــتووان و دەوڵــەت و پەیوەندییــە 

ــان و  ــەکان، چونکــە ناســنامەی دانیشــتووان و ئینتیــا جیاوازەکانی نێودەوڵەتیی

پەیوەندییــان بــە جیهانــی دەوروبەریانەوەیــە، لە داڕشــتنی سیاســەتی دەوڵەتان 

و رسووشــتی پەیوەندییەکانیانــدا رۆڵ دەبینێــت. لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا، تێبینــی 
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کاریگەریــی ناســنامەی دانیشــتووانی ناوچــەی عەفریــن دەکەیــن لەســەر 

ــە و  ــەم ناوچەی ــەر ئ ــە هەمب سیاســەتە نێوخۆییەکانــی دەوڵەتانــی ناوچەکــە ل

هەروەهــا ملمالنــێ نێودەوڵەتــی و هەرێمییەکانیــش لەســەری کــە دوایینیــان، 

ــاداری  ــەرلەبەیانی رۆژی 18ی ئ ــە س ــاوە. ل ــەن تورکی ــوو لەالی ــی ب پەالماردان

ــە  ــەوە ک ــی مێژوویی ــووە وەرچەرخانێک ــە چ ــە کوردیی ــەم ناوچ ــەوە، ئ 2018ـ

زەحمەتــە بتوانیــن پێشــبینی ئــەوە بکەیــن چەنــدە دەخایێنــێ، هــەروەک چــۆن 

ــت. ــەر دەگرێ ــیدا لەنگ ــتگەی چارەنووس ــە کام وێس ــن ل ــە بزانی زەحمەتیش

لــەم رۆژەدا هێزەکانــی ســوپای تورکیــا و گرووپــە چەکدارەکانــی پاشــکۆی لەنێو 

ــی  ــن کــە ناوەنــدی کارگێڕی ــو شــاری عەفری ــە نێ ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا چوون

ــە  ــات ک ــەرییە ه ــی خۆس ــەو بەڕێوەبەرایەت ــی ب ــەوەش کۆتای ــە، ب ناوچەکەی

ــاڵی 2014دا  ــی س ــی یەکەم ــە مانگ ــی دیموکراتــی )پەیــەدە( ل ــی یەکێت پارت

ــەوە. ــی دیک ــە چــووە قۆناخێک ــد و ناوچەک رایگەیان

ناوچەی عەفرین

ئــەو بەشــەی چیــای کوردانــە کــە بــە ســووریاوە لکێــراوە پــاش ئــەوەی تورکیــا 

و فەرەنســا بەگوێــرەی رێککەوتنــی دیاریکردنــی ســنوور ناوچــەی چیــای 

ــەی  ــەردوو ناوچ ــەڵ ه ــن لەگ ــەی عەفری ــەش. ناوچ ــردە دوو ب ــان ک کوردانی

جزیــرێ و کۆبانــی بــە ســووریاوە لکێــران کــە ئەوکاتــە هێشــتا لەژێــر ئینتیدابی 

فەرەنســیدا بــوو، ئــەوەش بەپێــی پەیاننامــەی فەرەنســی- تورکــی کــە لــە 9ی 

ــە لەنــدەن واژۆکــرا. ــاداری 1921 ل ئ

ئــەو رێککەوتننامەیــە دوو جــار هەموارکــرا: هەمــواری یەکــەم بەگوێــرەی 

ئــەوەی  ســاڵدا،  هەمــان  ئۆکتۆبــەری  لــە  بــوو  ئەنقــەرە  پەیاننامــەی 
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ــە  ــر ل ــوو )1(. دوات ــاڵی 1926 ب ــی س ــەی جوفنال ــی پەیاننام ــش بەپێ دووەمی

ــە ســووریا  ــی ل ــە عەرەب ــوای ئەســکەندەرۆنی زۆرین ســاڵی 1939، فەرەنســا لی

جیاکــردەوە و دایــە تورکیــا، بەمــەش ســنووری نێــوان هــەردوو دەوڵــەت 

بەیەکجــاری دیاریکــرا. لکاندنــی ئــەم ســێ ناوچــە کوردییــە بــە ســووریای تــازە 

ــەو  ــە ئ ــوو ک ــا ب ــی فەرەنس ــی بەرژەوەندییەکان ــۆ بەدیهێنان ــتکراوەوە ب دروس

ــەش  ــەم لکاندن ــتبوون، ئ ــەدا بااڵدەس ــە ناوچەک ــا ل ــەڵ بەریتانی ــەردەمە لەگ س

بــە ســووریاوە نــە بــە ویســتی کــورد بــوو نــە بــە حــەزی عــەرەب. تەنانــەت 

ــە بەرهەڵســتکارەکانی  ــە عەرەبیی ــە نەتەوەیی لەســەردەمی نەشــومناکردنی بزاڤ

ــەم  ــک ئ ــچ کاتێ ــتەم، هی ــەدەی بیس ــەرەتای س ــە س ــانیدا ل ــەاڵتی عوس دەس

ــە داخوازیــی  ــوون ل ــران، بەشــێک نەب ــە ســووریاوە لکێ ــەی ب ناوچــە کوردییان

ــە )2(. ــەو بزاڤان ئ

ناوچــەی چیــای کورمێنــج لەســەردەمی عوســانی و ســەردەمی دەوڵەتــی 

سووریاشــدا چ لــە ســایەی ئینتیدابــی فەرەنســی و چ دوای بەدەســتهێنانی 

لەگــەڵ  بــەاڵم  پاراســت،  خــۆی  مێژووییــەی  نــاوە  ئــەم  ســەربەخۆیی 

دەســتپێکردنی سیاســەتی تەعریبــی ناوچــە کوردییەکانــی ســووریا لە ســەردەمی 

ــی میــر و ســووریای  ــارس( کــە یەکگرتن ــارسی )ســەردەمی جەمــال عەبدولن ن

بەخۆوەدیــت و دواتــر لەســەردەمی بەعســییەکاندا بــە تــەواوی شــێوە و 

رووخســاری دەرکــەوت، ئیــدی چیــای حەلــەب جێــی چیــای کــورد، یــان چیــای 

ــە  کورمێنجــی گرتــەوە، بــەاڵم کــوردی عەفریــن لەوکاتەشــدا هــەر دەســتیان ب

ــرت. ــەوە گ ــەی خۆیان ــەی ناوچ ــاوە مێژووییەک ن

ئــەم ناوچەیــە لــە ســەنتەری عەفریــن و شــەش ناحیــە پێکدێــت کــە بریتیــن لــە 

ــد. رووبەرەکــەی  ــا( و 363 گون ــل، شــەڕا و مۆبات )جندرێــس، شــیێ، راجــۆ، بلب

3850 کیلۆمەتــر چوارگۆشــەیە، بــەاڵم هەنــدێ رووبــەری بەرفراوانــی کــە 
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زیاتــر لــە 40 گونــد لەخۆدەگــرن، لێــی جیاکرانــەوە و خرانــە ســەر ناوچەکانــی 

ــە ئەعــزازەوە لــەالی رۆژهەاڵتــی دەســتپێدەکات، بــە  هاوســنووری، ئەمــەش ل

دێــر جەمالــدا تێدەپــەڕێ تاوەکــو دەگاتــە نوبــل و دارەت ئەلعیــزەی ســەنتەری 

ــە  ــەری ناوچەکــە دەگات ــە باشــوور. بەمجــۆرە کــۆی رووب ناوچــەی ســەمعان ل

نزیکــەی 2045 کیلۆمەتــر چوارگۆشــە. عەفریــن بــەراورد بە ناوچــە کوردییەکانی 

دیکــەی ســووریا بەرزتریــن چڕیــی دانیشــتووانی هەیــە و کۆنریــن ناوچەشــە 

کــە مــرۆڤ بــۆ یەکەمجــار تێیــدا نیشــتەجێبووە.

دانیشتووانی عەفرین  

ئــەو ســەرژمێریانەی کــە رێکخراوەکانــی ســەر بــە نەتەوەیەکگرتــووەکان 

کردوویانــە، وا دەردەخــەن کــە ژمــارەی دانیشــتووانی ناوچــەی عەفریــن 

نزیکــەی 400 هــەزار کەســە. ئــەم ســەرژمێریانە شــاری عەفریــن و ناوچەکانــی 

ــە 600  ــاس ل ــەکان ب ــەاڵم ســەرچاوە خۆجێیی ــەوە، ب ــە دەگرێت ــەو قەزای ســەر ب

ــە %95.  ــدا دەگات ــورد تێی ــژەی ک ــە رێ ــەن ک ــەس دەک ــەزار ک ه

لەمــاوەی ســااڵنی ســەرهەڵدانی قەیرانــی ســووریادا نزیکــەی 200 هــەزار 

ــن نیشــتەجێبوون،  ــە عەفری ــوون و ل ــە ب ــەم قەزای ــاوارەی ئ ــەب ئ کــوردی حەل

ــا،  ــی ئەوروپ ــا و واڵتان ــەرەو تورکی ــەوە ب ــە عەفرین ــەی ل ــارەی ئەوان ــەاڵم ژم ب

یــان باشــووری کوردســتان کۆچیــان کــردووە نزیکــی ئــەم ژمارەیــە دەبێتــەوە. 

ــی  ــە جیاوازەکان ــی ناوچ ــەزار عەرەب ــەی 200 ه ــەوە نزیک ــی دیکەش لەالیەک

ــەت دوای  ــە تەنان ــی زۆری ئەمان ــوون، بەش ــە ب ــەم قەزای ــاوارەی ئ ــووریا ئ س

ــەر  ــکۆی، ه ــیۆنی پاش ــی ئۆپۆزیس ــا و هێزەکان ــەن تورکی ــی لەالی داگیرکردنیش

ــاون. ــەوێ م ل
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ملمالنێی تورکیا- فەرەنسا لەسەر عەفرین

پــاش كۆتایــی جەنگــی جیهانــی یەکــەم، ســوپای بەریتانیــا لــە کانوونــی یەکەمی 

1918 چوونــە نێــو شــاری کلیــس کــە ئەوکاتــە ناوچــەی چیــای کورمێنــج لەڕووی 

کارگێڕییــەوە ســەر بــەوێ بــوو، ئــەم هێــزە وردە وردە دەســتی بەســەر تــەواوی 

ناوچەکــەدا گــرت، دواتــر لــە ترشینــی دووەمــی 1919دا، ســوپای ئینگلیــز 

تــەواوی والیەتــی حەلەبــی رادەســتی هێزەکانــی فەرەنســا کــرد و بەوجــۆرەش 

ســوپای فەرەنســا چــووە ناوچــەی چیــای کورمێنــج )3(.

دەوڵەتــی عوســانی لەوکاتــەدا بزووتنەوەیەکــی بەرەنگاریــی میللــی لــە 

ناوچەکــە دژی فەرەنســییەکان دروســتکرد، ئەمــە هێــزە هاوپەیانەکانــی 

ناچارکــرد لــە ترشینــی یەکەمــی 1920 دا لەســەر دیاریکردنــی ســنوور لەگەڵــی 

رێکبکــەون. بەوجــۆرە کلیــس درایــەوە عوســانییەکان، بــەاڵم بــەری الی 

باشــووری ناوچــەی چیــای کورمێنــج )ناوچــەی عەفرینــی ئێســتا( هــەر لەژێــر 

دەســتی فەرەنســییەکاندا مایــەوە. ئەمــە تورکەکانــی رازی نەکــرد کــە هەمیشــە 

چاویــان لەوەبــوو جارێکی دیکــە بگەڕێنەوە ســووریا بەگشــتی و ناوچەی چیای 

ــاری  ــەی نەی ــەوە پشــتیوانیکردن لەوان ــی، ســەرلەنوێ کەوتن ــج بەتایبەت کورمێن

فەرەنســییەکان بــوون و هاوکاریــش بــوون لــە دروســتکردنی بزووتنەوەیەکــی 

بەرهەڵســتکاری لــە دژی فەرەنســییەکان. ئــەم هــەوڵ و تەقەالیانــەی تورکەکان 

ــن( ــەوەی )موریدی ــی ســەربازی بزووتن ــژەی کێشــا و لەســەردەمی چاالکی درێ

ــی و  ــی فەرەنس ــە دژی هەبوون ــل ل ــم خەلی ــێخ ئیرباهی ــەرکردایەتی ش دا بەس

هەنــدێ لــەو بنەماڵــە دەرەبەگانــەی الیەنگــری فەرەنســا بــوون، بەهێزتــر بــوو. 

چاالکــی ســەربازیی ئــەم بزووتنەوەیــە لەنێــوان ســااڵنی -1938 1939 گەیشــتە 

ــە  ــەن، ل ــز خامۆشــی بک ــری هێ ــەوەی فەرەنســییەکان بەزەب ــش ئ ــی پێ ترۆپک



14

ئەنجامــی ئەوەشــدا خەڵکێکــی زۆر کــە گوندەکانیــان کەوتنــە بــەر بۆردومانــی 

فڕۆکــە، ئــاوارەی نێــو خاکــی تورکیــا بــوون. ئــەم ملمالنێیــەی فەرەنســا و تورکیــا 

ــا  ــی فەرەنس ــەی هێزەکان ــو ئەوکات ــات تاوەک ــی نەه ــە کۆتای ــەر ناوچەک لەس

ــە ســووریا کشــانەوە. ــە یەکجــاری ل لەســاڵی 1946 دا ب

تورکیــا، تەنانــەت پــاش کشــانەوەی فەرەنســییەکان و ســەربەخۆیی ســووریاش 

ــۆ،  ــید حەم ــە. رەش ــە ناوچەک ــی ل ــە هەواڵگرییەکان ــە چاالکیی ــوو ل بەردەوامب

کەســایەتی سیاســی و رۆشــنبیری نــارساوی ناوچــەی چیــای کورمێنــج لــە 

پێشــەکیی کتێبەکەیــدا )ثــورة جبــل األكــراد - حركــة املريديــن( دەڵێــت: یەکێــک 

ــاڵی  ــە س ــوردی( ل ــی ک ــەی کولتووری ــی )کۆمەڵ ــی دامەزراندن ــە ئامانجەکان ل

1951 لەالیــەن کۆمەڵێــک رۆشــنبیرەوە کــە خۆیشــی یەکێکبــووە لــەوان، 

ــەدا )4(. ــە ناوچەک ــوو ل ــا ب ــیخوڕیی تورکی ــی س ــەوەی چاالک بەرەنگاربوون

سیاسەتی حکومەتەکانی سووریا لە هەمبەر عەفرین

سیاســەتی جیــاکاری دژ بــە کــورد لــە ســووریا، بــە کــردەوە و راســتەوخۆ 

ــتنەوەی  ــە دوورخس ــەوەش ب ــتیپێکرد، ئ ــووریا دەس ــەربەخۆبوونی س ــاش س پ

کەســایەتییەکانی کــورد لــە بازنــەی حوکمڕانی و کودەتای ســەربازی لەســەریان. 

ئــەم سیاســەتە هێــواش هێــواش لــە ســەردەمی نــارسی بــەدواوە تیــن و تــاوی 

ــدەکان  ــارۆچکە و گون ــار و ش ــاوی ش ــی ن ــتیاندایە تەعریب ــک دەس ســەند کاتێ

ــاری  ــۆ بڕی ــل ب ــت م ــە نەیانویس ــی( ک ــەرکردەکانی )پارت ــتگیرکردنی س و دەس

ــە ســەردەمی جیابوونــەوەی  هەڵوەشــاندنەوەی حیزبــە سیاســییەکان بــدەن. ل

میــر و سووریاشــدا فەرمانێکــی کۆمــاری بــە ژمــارە )93( لــە 23ی ئابــی 1962 

لــە ســەردەمی ســەرۆکایەتی نــازم ئەلقودســی دەرچــوو کــە بڕیارێکــی سیاســی 
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لەخۆگرتبــوو دەربــارەی ســەرژمێریی دانیشــتووانی کــورد لــە ناوچــەی جزیــرێ.

ئــەو ســەرژمێرییە کــە لــە 5ی ترشینــی یەکەمــی 1962 کــرا، بــووە هــۆی 

ــی  ــە ئەنجام ــووری، ل ــەی س ــە واڵتینام ــورد ل ــەزار ک ــان ه ــکردنی دەی بێبەش

ئەمەشــدا بێبەشــکران لــە هــەر مافێکــی موڵکــداری و ســەفەر و کارکــردن لــە 

ــی  ــە خوێندن ــەت ل ــی و تەنان ــی سیاس ــە ژیان ــداری ل ــی و بەش ــی حکوم کەرت

بــااڵ.. پاشــان دەگەینــە ســەردەمی بەعســییەکان کــە پــڕۆژەی )پشــتێنەی 

ــەم  ــرێ. ئ ــەی جزی ــە ناوچ ــوو ل ــان ب ــڕۆژەی تەعریبی ــن پ ــی( گەورەتری عەرەب

پڕۆژەیــە لــە کۆتایــی تەممــووزی 1974 دەســت بــە جێبەجێکردنــی کــرا و لــەم 

چوارچێوەیــەدا عــەرەب لــە دەرەوەی ناوچەکــە هێــران و دابەشــکرانە ســەر 40 

کۆمەڵگــەی نیشــتەجێبوون کــە بــە تایبەتــی بــۆ ئــەوان لــە ناوچە ســنوورییەکان 

لەگــەڵ عێــراق و تورکیــا دروســتکرابوون. ژمــارەی عەرەبــە هێــراوەکان گەیشــتە 

نزیکــەی 20%ی کــۆی ژمــارەی دانیشــتووانی پارێــزگای حەســەکە و ســێ ملیۆن 

ــان بەســەردا دابەشــکرا )5(. ــەو پارێزگایەی ــم زەوی ئ دۆن

هەمــوو سیاســەتە جیاکارییــە رەگەزپەرســتییەکان و پڕۆژەکانــی تەعریــب 

لــە ناوچــە کوردییەکانــی ســووریا یــەک ئامانجیــان هەبــووە کــە ئەویــش 

کاڵکردنــەوەی ناســنامەی نەتەوەیــی کــوردە لــە ناوچەکانــی خۆیانــدا، ئــەوەی 

کــە گــۆڕاوە تەنیــا ئامــرازەکان و میتــۆدەکان و شــێوازی جێبەجێکردنیــان بــووە. 

لەوکاتــەی حکومەتــە یــەک لــەدوای یەکــەکان وەکــو یــەک پــڕۆژەی تەعریبــی 

ــرێ  ــەی جزی ــۆ ناوچ ــردووە، ب ــان جێبەجێک ــدە کوردییەکانی ــار و گون ــاوی ش ن

بــۆ منوونــە، دوو پــڕۆژەی ســەرژمێری و پشــتێنەی عەرەبییــان هێنــاوە، چونکــە 

ــی دانیشــتووانەکەی  ــنامەی نەتەوەی ــەوەی ناس ــە کاڵکردن ــووە ک ــان واب باوەڕی

مەحاڵــە، بۆیــە لەالیــەک بەشــێکی زۆری خەڵکەکەیــان لــە واڵتینامــەی ســووری 

رژانــدە  عەرەبیــان  زۆرەی  ژمــارە  ئــەو  دیکەشــەوە  لەالیەکــی  و  داماڵــی 
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ناوچەکــەوە بــۆ ئــەوەی ناســنامەی عەرەبــی بەســەر کــورددا زاڵ بکــەن، 

بــەاڵم دەبینیــن لــە شــوێنێکی وەکــو عەفریــن، پالنــی تواندنــەوەی ناســنامەی 

ــدا، گــرەوی لەســەر  ــە دەوروبــەرە عەرەبییەکەی نەتەوەیــی دانیشــتووانەکەی ل

توانــای قووتدانــی ناوچــە کوردییەکــە بــووە لەالیــەن حەلــەب کــە دووەم 

گەورەتریــن شــاری ســووریایە. بــۆ بەدیهێنانــی ئەم ئامانجــەش، دەســەاڵتدارانی 

ــردووە: ــان ک ــب کاری ــتەی هاوتەری ــێ ئاراس ــەر س ــووریا لەس س

ــەوەی  ــن بۆئ ــی عەفری ــەردەم گەنجان ــوار لەب ــەوەی ب ئاراســتەی یەکــەم: کردن

خۆبەخشــانە بچنــە نێــو ســوپا و دەزگا ئەمنییــەکان، هەروەهــا دەرگاکردنــەوە 

ــەش  ــن و ئەم ــەب دامبەزرێ ــی حەل ــە حکومییەکان ــە فەرمانگ ــو ل ــان تاوەک بۆی

ــت. ــە هەڵدەمژێ ــی ناوچەک ــی زۆری گەنجان ژمارەیەک

کشــتوکاڵیی  ئابووریــی  لەســەر  گوشــار  دروســتکردنی  دووەم:  ئاراســتەی 

ناوچەکــە و دەســتگرتنەوە لــە پێشکەشــکردنی هــەر ئاســانکاری و هــاوکاری و 

قەرەبوویەکــی جووتیــاران لەکاتــی زیانپێگەیشــتنیان تاوەکــو بەمجــۆرە بێهیــوا 

بــن لــە پشتبەســن بــە کشــتوکاڵ و بــۆ ژیانێکــی باشــر بــەرەو شــارە گــەورەکان 

کــۆچ بکــەن.

بــۆ کڕینــی زەویــوزار و کێڵگــەی  هاندانــی عــەرەب  ئاراســتەی ســێیەم: 

جووتیارانــی ناوچــەی عەفریــن یــان وەرگرتنیــان بــە بارمتــە لەبەرامبــەر 

ــدا  ــاری ئابوورییان ــی ب ــایەی خراپبوون ــاران لەس ــە جووتی ــۆ ک ــارەی ئەوت ــڕە پ ب

ــارەکان دەســتبگرن بەســەر کێڵگــە  ــەوەش خــاوەن پ ــەوەو ب ــن وەریگرن نەتوان

و زەوییەکانیانــدا. لەڕێــی ئــەم پرۆســەیەوە دەســت بەســەر رووبەرێکــی 
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ــس و  ــەی جندرێ ــە ناحی ــش ل ــرا، بەتایبەتی ــدا گی ــی زەوی جووتیاران بەرفراوان

دەشــتی جوممــە کــە زەوییەکانیــان لــە ناوچــەی چیــای کورمێنــج زۆر بەپیــن. 

دەســەاڵتداران هەروەهــا فەرمانــی ژمــارە 41ی ســاڵی 2004ی هەموارکــراو بــە 

فەرمانــی ژمــارە 43ی ســاڵی 2011 یــان قۆســتەوە کــە تایبەتــە بــە زەویــوزاری 

ناوچــە ســنوورییەکان. رێناییەکانــی ئــەو فەرمانــە، پرۆســەی تەواوکردنــی 

کڕیــن و فرۆشــتنی زەوی و گواســتنەوەی خاوەندارێتــی بەســتووە بــە وەرگرتنــی 

رەزامەنــدی الیەنــی ئەمنــی و وەزارەتــی بەرگرییــەوە )ســەرەتا ئەمنــی سیاســی 

و دواتــر ئەمنــی ســەربازی(. دامــەزراوە ســەربازی و ئەمنییــەکان بــە ئاســانی 

رەزامەنــدی دەدەن ئەگــەر مامەڵــەی گواســتنەوەی موڵکــداری لــە کوردێکــەوە 

ــەر  ــەردەم ئەگ ــە ب ــەرەی دەخەن ــپ و تەگ ــەاڵم کۆس ــک، ب ــۆ عەرەبێ ــت ب بێ

ــەزاران  ــۆی ه ــەت خ ــە، دەوڵ ــوو ئەمان ــە هەم ــە ل ــوو. جگ ــەوە ب بەپێچەوان

هێکتــار زەوی ناوچــە دارســتانەکانی زەیتوونــی کــردە موڵکــی خــۆی کــە 

ــە موڵکــی  ــە کران ــوو ئەمان ــە پەنجــا ســاڵە. هەم ــر ل ــان زیات ــی دارەکانی تەمەن

ــۆی ســەردەمی  ــان ســەنەدی تاپ ــان، خاوەنەکانی ــەت لەکاتێکــدا هەندێکی دەوڵ

ــە.  عوســانییان هەی

بەقســەی پارێزەرێکــی کــوردی ناوچــەی عەفریــن کــە کاری زۆری لەســەر 

ــاوی دەوڵەتــەوە  ــە زەویــوزاری تۆمارکــراو بەن دۆســیە و ســکااڵکانی تایبــەت ب

ــەب،  ــە دادگای حەل ــکااڵیانە ل ــەو س ــوون ل ــی تێهەڵچ ــردووە  "ژووری تایبەت ک

عەفریــن  کوردێکــی  لەالیــەن  ئەگــەر  رەتدەکاتــەوە  ســکااڵیەک  هــەر 

بەرزکرابێتــەوە و داوای هەڵوەشــاندنەوەی خاوەندارێتــی دەوڵــەت بــکات 

ــۆی..  ــاوی خ ــەر ن ــەوە س ــارە بخرێت ــکات دووب ــەی و داوا ب ــەر زەوییەک لەس

ئەمــە راســتییەکی ئەوەنــدە ئاشــنا و زانــراوە کــە هاونیشــتانیان و پارێزەرانیــش 

دەســتیان هەڵگــرت لــە بەرزکردنــەوەی ســکااڵ، چونکــە ســکااڵکان دەســتبەجێ 
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رەتدەکرانــەوە هەرچەنــد بەڵگــەی یاســاییان هەبووایــە لەســەر خاوەندارێتــی 

ــە")6(. ــەو زەوییان ئ

ــە  ــدا و ب ــە کۆتایی ــە، ل ــالن و بەرنامان ــە پ ــکارە ب ــەم سیاســەت و رێ ــوو ئ هەم

ــتووانی  ــی دانیش ــەورەی کۆچ ــەپۆلێکی گ ــۆکاری ش ــە ه ــاڵ بوون ــی س تێپەڕین

ــەب گیرســانەوە و بەشــێکیان  ــە شــاری حەل ــج کــە بەشــێکیان ل ــای کورمێن چی

ــەب پشــتێنەیەکی  ــە شــارێکی وەکــو حەل گەیشــتنە دیمەشــقی پایتەخــت و ل

ــا. ــارەکەدا کێش ــی ش ــدێ گەڕەک ــە دەوری هەن ــان ب هەژاریی

هەڵگەڕانەوەی جادوو لە جادووگەر

      

ئــەو کوردانــەی ناوچەکانــی خۆیــان بەجێهێشــت، ســەرەتا لــە گەڕەکــی میللیــی 

شــێخ مەقســوود لــە باکــووری حەلــەب گیرســانەوە، پاشــان لەگــەڵ زیادبوونــی 

ــە هــەردوو  ــی ل ــن، بەتایبەت ــای کورمێنجــەوە دەهات ــە چی ــەی ل ــارەی ئەوان ژم

دەیــەی هەشــتاکان و نەوەتەکانی ســەدەی بیســتەم، بــە گەڕەکەکانی دیکەشــدا 

باڵوبوونــەوە، لەوانــەش الی رۆژهەاڵتــەوە گەڕەکەکانــی بوســتان پاشــا، هەلــک، 

شــێخ فــارس و حەیدەرییــە، الی رۆژئــاواوە گەڕەکەکانــی ئەرشەفیــە، گەڕەکــی 

ــە،  رسیانــی کــۆن، بەتایبەتــی بەشــی الی چیاکــەی و تاوەکــو گەڕەکــی خالیدی

ئەوانەشــی کــە گوزەرانیــان بــاش بــوو، لــە گەڕەکەکانــی رسیانــی نــوێ، ســەیف 

خێزانــی  زۆر  نیشــتەجێبوون.  مەیــدان  و  ســلێانیە  جەمیلیــە،  ئەلدەولــە، 

عەفرینیــش بــە گەڕەکــە میللییەکانــی دیکــەدا باڵوبوونــەوە، لەوانــە گەڕەکــی 

ــاوای  ــر الی باشــوور و رۆژئ ــەل ئەلزەرازی ــە و ت ســەاڵحەدین، مەشــهەد، عامری

ــارەکە.  ــی ش ــە رۆژهەاڵت ــاب ل ــەی ب ــاخوور و رێگ ــەلوون، س ــەب، مەیس حەل

لەکاتێکــدا عەفرینییــەکان لــە حەلــەب دەســتیاندایە پیشــەی جۆراوجــۆر، 
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ــە مــاوەی  ــە و زانکــۆکان کــرد، ل ــە قوتابخان ــان ل ــە چــڕی رووی ــان ب منداڵەکانی

دوو دەیــەی رابــردوودا هــەزاران کــەس لەمانــە کۆلیــژە جیاوازەکانــی زانکــۆی 

حەلەبیــان تەواوکــرد و ئێســتا بــە ســەدان پزیشــک و دەرمانســاز و ئەندازیــار 

و پارێــزەر و مامۆســتا و کاربەدەســتیان تێــدا هەڵکەوتــووە. چەندیــن پیشــەگەر 

بــازرگان و خاوەنکاریــان هەیــە و ســەرباری ئەوانــەش، عەفرینییــەکان  و 

دەســتبەرداری ناســنامە نەتەوەییەکەیــان نەبــوون. لەجیاتــی ئــەوەی کــە 

حەلــەب کــوردی عەفریــن هەڵمــژێ و لەبۆتــەی خۆیــدا بیانتوێنێتــەوە، کــورد 

ســوودێکی زۆریــان لــە ئاســۆ فراوانەکانــی ئــەم گــەورە شــارە وەرگــرت، 

ــش  ــی و ئەوانی ــن بەخش ــوردی عەفری ــە ک ــی ب ــی و کارای ــەب زیندووێت حەل

رەنگــی کوردییــان بــە ناســنامە هەمەڕەنگەکــەی ئــەم شــارە بەخشــی. چیــدی 

کــورد لــە کەوانــەی الی باکــووری رۆژئــاوای شــارەکەدا بەشــێک نیــن لــە 

پشــتێنەی هەژاریــی دەوروبــەری شــارە دێرینەکــە، بەڵکــو بــە گەڕەکــە نــوێ و 

خۆشــگوزەرانەکانیدا باڵوبوونەتــەوە و بەشــێکی زینــدوون لــە بزاڤــە بازرگانــی 

و پیشــەییەکەی. تەنانــەت گەڕەکــی ئەرشەفیــە کــە کــورد تێیــدا چڕبوونەتــەوە، 

ئەمــڕۆ بووەتــە یەکێــک لــە گرنگریــن ســەنتەرەکانی بازاڕکــردن لــەو شــارەدا.

ــەب  ــی حەل ــی ســەدەی بیســتەمدا، عەفرینییەکان ــەی کۆتای ــە ســەرەتای دەی ل

ــە  ــی ل ــان بین ــی بەرچاوی ــبوو، رۆڵێک ــان باش ــەوە گوزەرانی ــەڕووی دارایی ــە ل ک

بەجووڵەخســتنی بزاڤــی بیناســازی لــە چیــای کورمێنــج. زۆربەیــان خانــووی نوێ 

ــەنتەری  ــە س ــا و ل ــان بنیاتن ــارۆچکەکانی خۆی ــد و ش ــە گون ــان ل و هاوچەرخی

ئەمانــەش  هەمــوو  کــڕی،  نوێیــان  نیشــتەجێبوونی  شــوقەی  عەفرینیــش 

ــک و  ــتنی موڵ ــن و فرۆش ــازاڕی کڕی ــازی و ب ــواری بیناس ــتە ب ــان خس جووڵەی

ــە بەپیشەســازیکردنی  ــوو ل ــی هەب ــەکان رۆڵ ــەرە. ســەرمایەی عەفرینیی خانووب

ــی  ــتوکاڵی و جواڵندن ــی کش ــی بەرهەمهێنان ــری نوێ ــی ئامێ ــتوکاڵ و هێنان کش
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کەرتــی بیناســازی و گەشــتوگوزار، تەنانــەت لــە بــواری خوێندنــی تایبــەت کــە 

هەمــوو ئەمانــە بوونــە هــۆکاری چاالککردنــی بــازاڕی نێوخــۆ و خاوکردنــەوەی 

ــن خەڵکــی ناوچــەی  ــن بڵێی ــە دەتوانی ــە. بۆی ــە ناوچەک شــەپۆلی کۆچکــردن ل

عەفریــن ســوودێکی زۆریــان بینــی لــەو شــەپۆلی کۆچــە بــۆ حەلــەب. ئاســۆی 

بەرفراوانکــردن و لــەڕووی زانســتی و مەعریفــی و هۆشــیاریی کۆمەاڵیەتــی و 

ــە  ــەوە، بەمــەش شکسســتیان ب ــر کردن ــووری و سیاســییەوە ئاســتی بەرزت کولت

ــا. ــی هێن ــنامەی نەتەوەی ــەوەی ناس ــەوە و کاڵکردن ــەتی تواندن سیاس

عەفرین لە رۆژگاری قەیرانی سووریادا 

ــتیپێکرد،  ــاداری 2011 دەس ــە ئ ــە ل ــووریادا ک ــەی س ــەم قەیران ــاوەی ئ ــە م ل

ناوچــەی عەفریــن ســێ پرۆســەی گــەورەی گۆڕانــی دیمۆگرافــی بەخۆوەبینیــوە. 

یەکەمیــان لــە ئەنجامــی ئاوارەبوونــی هــەزاران خێزانــی عەفرینیــی نیشــتەجێی 

حەلــەب بــوو کــە جارێکــی دیکــە گەڕانــەوە عەفریــن. ئــەم کۆچــە لە ســەرەتای 

تەممــووزی 2012 دەســتیپێکرد پــاش ئــەوەی گرووپەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی 

ســووریا دەســتیان بەســەر هەنــدێ گەڕەکــی رۆژهەاڵتــی حەلەبــدا گــرت، 

پاشــان لــە مانگەکانــی ئــادار و نیســانی 2013 دا لــە ئاوارەبوونــی تاکــە تاکــەی 

خێزانەکانــەوە گــۆڕا بــۆ شــەپۆلێکی گــەورە، دوای ئــەوەی شــەڕ و پێکدادانــی 

ــە گەڕەکــی شــێخ  ــی ســووریا کەوت ــی حکومەت ــوان ئۆپۆزیســیۆن و هێزەکان نێ

مەقســوودی زۆرینــە کــورد. لــەم شــەپۆلەدا، زیاتــر لــە 200 هــەزار کــورد تەنیــا 

لــە مــاوەی چــوار رۆژدا حەلەبیــان بەجێهێشــت. گەیشــتنی ئــەم ژمــارە زۆرە لــە 

ئــاوارەی کــورد بــۆ عەفریــن و هەندێ لــە گوندەکانی، گوشــارێکی زۆری خســتە 

ــاری ئابوورییــەوە. لەگــەڵ  ــەڕووی شــوێنی نیشــتەجێبوون و ب ســەر شــارەکە ل



21

عەفرین .. دەروازەی دەریای نێوەڕاست

خراپبوونــی بــاری گوزەرانــی ئاوارەکانیــش، لــە هاوینــی 2013 بەدواوە پرۆســەی 

گۆڕانــی دیمۆگرافیــی دووەم بــە کۆچــی بەکۆمــەڵ بــەرەو تورکیــا دەســتیپێکرد. 

ســاڵی 2014، بەهــۆی بارودۆخــی سیاســی روو لــە قەیرانــی نێوخــۆی عەفرین و 

کۆمەڵــە بڕیارێکــی بەڕێوەبەرایەتــی خۆســەر تایبــەت بــە خزمەتــی ســەربازیی 

زۆرەملــێ و ئاســانکاریی تورکیــا لــە پەڕینــەوەی ئاوارەکانــی عەفریــن بــۆ نێــو 

ــا  ــۆ ئەوروپ ــوە ب ــا و لەوێ ــەرەو تورکی خاکەکــەی، شــەپۆلێکی گــەورەی کــۆچ ب

دەســتیپێکرد و تاوەکــو بەهــاری 2015 بــەردەوام بــوو. لــەم شــەپۆلەدا نزیکــەی 

چارێکــە ملیۆنێــک کــوردی عەفریــن ناوچەکەیــان بەجێهێشــت و نیــوە زیاتــری 

ــی  ــەزاران خێزان ــە ه ــە ل ــەوە جگ ــرد. ئ ــا ک ــە ئەوروپ ــان ل ــە رووی ــەم ژمارەی ئ

دیکــە کــە چوونــە باشــووری کوردســتان. 

بــەاڵم پرۆســەی ســێیەمی گۆڕانــی دیمۆگرافیــای عەفریــن لەگــەڵ ئاوارەبوونــی 

عەرەبەکانــی باکــووری حەلــەب دەســتیپێکرد. پــاش گەرمبوونی شــەڕ و کوشــتار 

ــەدواوە،  ــی 2012 ب ــە هاوین ــەب ل ــاوای حەل ــوور و رۆژئ ــدەواری باک ــە گون ل

ــاوەی  ــی لەم ــرد، بەتایبەت ــن ک ــە عەفری ــان ل ــەرەب رووی ــی ع ــەزاران خێزان ه

ســااڵنی -2013 2015. دواتــر بەشــێکی ئــەم خێزانــە عەرەبانــە دەربــازی 

ــەدواوە  ــوباتی 2015 ب ــی ش ــە مانگ ــەاڵم ل ــوون، ب ــا ب ــنووری تورکی ــوی س دی

ــی  ــووریا و چەکداران ــی س ــی حکومەت ــوان هێزەکان ــەڕوپێکدادان لەنێ ــە ش ک

ــاوارە  ــی ئ ــەپۆلێکی نوێ ــوو، ش ــەرم ب ــەب گ ــووری حەل ــە باک ــیۆن ل ئۆپۆزیس

ــاوارە  ــەی ئ ــەپۆلێکی دیک ــاڵدا ش ــی هەمانس ــە حوزەیران ــن. ل ــتنە عەفری گەیش

لــە گونــدەواری بــاب لــە باکــووری رۆژهەاڵتــی حەلەبــەوە گەیشــتنە عەفریــن.

بــەاڵم شــەپۆلی ئاوارەبوونــی خەڵکــی ناوچــەی عەفریــن بــۆ تورکیــا و ئەوروپــا 

ــە و  ــی ناوچەک ــی دیمۆگرافی ــەر بنیات ــوو لەس ــیدارتر ب ــان مەترس ــە هەمووی ل

ــەی  ــدێ لەوان ــت هەن ــن بێ ــەر مومکی ــە ئەگ ــەی، چونک ــنامە نەتەوەییەک ناس
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ــەی  ــەو هــەزاران خێزان ــەوا ئ ــان، ئ ــەوە شــوێنی خۆی ــا بگەڕێن ــە تورکی چوونەت

بــەرەو ئەوروپــا و ئەمریــکا کۆچیانکــردووە، مەحاڵــە جارێکی دیکــە بگەڕێنەوە. 

لــەوەش کارەســاتبارتر ئەوەیــە کــە لەنێــو ئــەم کۆچبەرانــەدا رێژەیەکــی بــەرزی 

ناوچــەی  ئەندازیارێکــی  بەقســەی  هەبــوون.  زانســتی  توانســتی  خــودان 

ــەو شــەپۆلی کۆچــە  ــش ئ ــە پێ ــەو ناوچەی ــارەکان ل ــارەی ئەندازی ــن، ژم عەفری

نزیکــەی 500 ئەندازیــار بــوون، ئێســتا ژمارەیــان بــۆ کەمــر لــە 100 ئەندازیــار 

دابەزیــوە، واتــە ئــەو شــەپۆلی کۆچــە نزیکــەی 80%ی ئەندازیارەکانــی بــرد )7(، 

جــا دەتوانیــن ئــەم رێژەیــە بــە نزیکەیــی لەســەر هەمــوو توێژەکانــی دیکــەش 

بکەینــە پێــوەر.

بــەاڵم وێــڕای هەمــوو شــتێک، شــارۆچکەی عەفریــن لەمــاوەی ســااڵنی قەیرانی 

ســووریادا گەشــەکردنێکی بیناســازیی گــەورەی بەخــۆوە بینــی، ژمارەیەکــی زۆر 

باڵەخانــەی تێــدا بەرزکرانــەوە کــە هەندێکیــان شــەش نهۆمــی بــوون، شــتێک 

کــە پێشــر ئــەو شــارە بەخــۆوەی نەبینیبــوو. لــەو ماوەیــەدا نزیکــەی 12 هــەزار 

یەکــەی نیشــتەجێبوونی مۆدێــرن لــەو شــارەدا دروســتکراون کــە هەمــوو 

پێکــەوە رووخســارێکی هاوچەرخانەیــان بــە شــارەکە بەخشــی.

ئــەم ناوچەیــە لــە کەرتــی پیشەسازیشــدا گەشــەی بەرچــاوی بەخۆوەبینــی پــاش 

ئــەوەی ســەرمایەدارانی کــورد هەنــدێ وردە پیشەســازیی وەک رســن و چنیــن 

و ئــاوی خواردنــەوە و پاتریــی ئۆتۆمبێــل و ماددەکانــی پاککــەرەوە و کلینیکــس 

و شــتی دیکەیــان هێنایــە ناوچەکــە.

عەفریــن لەمــاوەی ســااڵنی قەیرانــی ســووریادا زۆرجــار بەدەســت گەمــارۆوە 

نااڵندوویەتــی. هاتوچــۆی نێــوان عەفریــن و حەلــەب کــە لەکاتــی ئاســایی 45 

ــەو ماوەیەشــدا  خولەکــە بــە ئۆتۆمبێــل، هەندێجــار 17 کاژێــری دەخایانــد و ل

تووشــی ناڕەحەتــی و مەترســیی دەســتگیرکردن دەهاتــن، تەنانــەت مەترســیی 
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پێکدادانــی  نێــو  کەوتنــە  و  بۆردوومــان  ئەگــەری  هەندێجــار  و  کوشــن 

چەکدارانــە، هــەر لەبەرئــەوە ناچاربــوون بیــر لــە خۆبژێــوی بکەنــەوە لــەڕووی 

ــان. ــی رۆژانەی ــتییەکانی ژیان پێداویس

عەفرین پاش داگیرکاری تورکیا

ــن  ــی عەفری ــەی پەالماردان ــد و هەڕەش ــی توون ــە لێدوان ــەک ل ــاش زنجیرەی پ

تۆپخانــەی تورکیــا  بــااڵی تورکیــا، رۆژی 2018/1/20  لەالیــەن بەرپرســانی 

کەوتــە بۆردوومانــی پێگــە و بارەگاکانــی یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل )یەپەگــە( 

ــە بۆردوومــان  ــە فڕۆکــەی جەنگــی دەســتیان ب ــن، پاشــان ب لەناوچــەی عەفری

کــرد و هــەر هەمــان رۆژیــش ســوپای رووســیا ســەربازەکانی خــۆی لــە 

ناوچــەی عەفریــن بــەرەو تەلڕەفعــەت کشــاندەوە. ئــەم هەنــگاوە، چاودێــران و 

رشۆڤەکارانــی رەوشــەکەی گەیانــدە ئــەو بــاوەڕەی کــە رێککەوتنــی پێشــوەخت 

ــراوە. ــن ک ــیا لەســەر چارەنووســی عەفری ــا و رووس ــوان تورکی لەنێ

لەگــەڵ بۆردوومانــی تورکیــا بــۆ ســەر پێگــە ســنوورییەکانی نێــو خاکــی عەفرین 

و پاشــان هێرشــی زەوینــی و پێکدادانــی هێــزەکان لەســەر زەوی، خەڵکــی ئــەو 

ناوچانــە بــەرەو شــوێنی ئارامــر لەنێــو قوواڵیــی خاکــی عەفریــن دەســتیان بــە 

کــۆڕەو کــرد. ســوپای تورکیــا و هێــزە پاشــکۆکانی لەناو ئۆپۆزیســیۆنی ســووریادا 

ــە  ــتیان ب ــەکان(، دەس ــەرچاوە خۆجێیی ــی س ــن بەپێ ــەی 80 گرووپ ــە نزیک )ک

ــەنتەری  ــەرەو س ــک ب ــری خەڵ ــی زۆرت ــدا ژمارەیەک ــرد و لەگەڵی ــڕەوی ک پێش

عەفریــن و بازنــەی دەوروبــەری ئــاوارە دەبوون. لەگەڵ دەســتپێکردنی شــەپۆلی 

ئاوارەبــوون، بەڕێوەبەرایەتــی خۆســەر لــە عەفریــن بــە بڕیارێــک دەرچوونــی 

ــە ناوچەکــە قەدەخــە کــرد. بەوجــۆرەش ســەنتەری شــارەکە و  دانیشــتووانی ل
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گوندەکانــی دەوروبــەری پڕبــوون لــە ئــاوارە و هیــچ شــوێنێک بــۆ داڵدەدانــی 

خەڵکــی لێقەومــاو نەمــا. دەســەاڵتدارانی بەڕێوەبەرایەتی خۆســەر نەیانهێشــت 

کــەس لــە ســەنتەری شــارەکە دەربچــێ و رێگــەی باشــووریان بــەرەو ناوچــەی 

شــێراوە داخســت کــە هاوســنوورە لەگــەڵ ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی رژێمــی 

ــوو  ــر دەب ــو دەهــات قەرەباڵخ ــن تاوەک ــاری عەفری ــو ش ــەوەش نێ ســووریا، ب

بــەو ئاوارانــەی لــە گوندەکانــەوە دەهاتــن و ئــەم رەوشــە تاوەکــو 10ی مانگــی 

ئــادار بــەردەوام بــوو. رۆژی 11ی ئــادار شــەڕوپێکدادان گەیشــتە گونــدی قیبــار 

لــە رۆژهەاڵتــی عەفریــن کــە تەنیــا ســێ کیلۆمەتــر لــە شــارەکەوە دوورە، ئینجــا 

ــی  ــەوەی کۆنرۆڵ ــەڵ خاوبوون ــەوە هــاوکات لەگ ــو شــاری عەفرین ــۆڕەو لەنێ ک

هێزەکانــی بەڕێوەبەرایەتی خۆســەر لەســەر بازگەکان، دەســتیپێکرد. رۆژی 15ی 

ــە  ــادار، کاتێــک چەکدارانــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا گەیشــتنە گونــدی ماراتی ئ

ــدی  ــە شــارەکەوە دوورە، ئی ــک ل ــج کیلۆمەترێ ــە پێن ــن ک ــاوای عەفری ــە رۆژئ ل

کــۆڕەوە گەورەکــەی خەڵکــی عەفریــن لــە هەمــان رۆژدا دەســتیپێکرد. بەپێــی 

گێڕانــەوەی چاالکڤانێکــی عەفرینــی کــە لەوکاتــەدا لەوێبــووە، شــەوی 17/16ی 

ــردەوە  ــاگادار ک ــان ئ ــۆ خەڵکەکەی ــە بڵندگ ــەر ب ــی خۆس ــادار بەڕیوەبەرایەت ئ

کــە شــارەکە چۆڵبکــەن، چونکــە رۆژی 17ی مانــگ شــەڕی گــەورە دەکەوێتــە 

ــە  ــی ســەر ب ــە ســەر کۆگاکان ــی و هەڵکوتان ــەو شــەوە تااڵن ــو شــار، هــەر ئ نێ

بەڕێوەبەرایەتــی خۆســەر لەالیــەن عەرەبەکانــی عەفرینــەوە دەســتیپێکرد کــە 

زۆرینەیــان عەرەبــی هــەردوو عەشــیرەتی عمێــرات و ئەلبوبەنــا بــوون. ژمــارەی 

ئەوانــەی لــە رۆژی 11 تاوەکــو 17ی ئــادار لــە ناوچــەی عەفریــن ئاوارەبــوون 

بــە نزیکــەی 250 هــەزار کــەس مەزەنــدە دەکرێــن )8(.

ئــاداردا  لــە ســەرلەبەیانی 18ی  پاشــکۆی  تورکیــا و گرووپەکانــی  ســوپای 

ــەن  ــر لەالی ــەوی پێش ــارەکە ش ــن. ش ــاری عەفری ــو ش ــە نێ ــەڕ چوون ــێ ش بەب
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بەڕێوەبەرایەتــی خۆســەر چۆڵکرابــوو. ســوپای تورکیــا و گرووپــە چەکدارەکانــی 

پاشــکۆی رێگــەی دەرچــوون لــە شــارەکەیان بــە کراوەیــی هێشــتەوە و رێگەیان 

لەبــەردەم کــۆڕەوی خەڵــک دانەخســت. عەفریــن بــە شــار و گوندەکانییــەوە 

ســووریا.  ئۆپۆزیســیۆنی  گرووپەکانــی  بێوێنــەی  تااڵنییەکــی  بــەر  کەوتــە 

هەنــدێ لــە باڵەخانــەکان تەقێندرانــەوە، هەندێــک هێزەکانــی بەڕێوەبەرایەتــی 

خۆســەریان تۆمەتبارکــرد بــەوەی بۆمبڕێــژی کــردوون پێــش ئــەوەی لــە 

شــارەکە بکشــێتەوە، بــەاڵم هەندێکــی دیکــە دەڵێــن گرووپــە چەکــدارەکان بــە 

ــەوە.   ــان تەقاندووەت ــت باڵەخانەکانی ئەنقەس

شــێراوەیان  عەفریــن-  رێگــەی  ئۆپۆزیســیۆن  گرووپەکانــی  ئــەوەی  دوای 

ــاوارەکان  ــە ئ ــا، زۆر ل ــار دان ــدی کی ــک گون ــە نزی ــان ل ــرد و بازگەی کۆنرۆڵک

ــی  ــوپای رژێم ــی س ــەاڵم بازگەکان ــان، ب ــی خۆی ــەوە ماڵەکان ــتیان بگەڕێن ویس

ســووریا لەالیــەک و هێزەکانــی ســەر بــە بەڕێوەبەرایەتــی خۆســەر لەالیەکــی 

دیکــە رێگەیــان نــەدان. لەگەڵ ئەوەشــدا ســەدان ئــاوارە توانییان بەربەســتەکان 

ــادار بازگــە ســەرەکییەکەی  ببــڕن و بــەرەو عەفریــن بگەڕێنــەوە. رۆژی 28ی ئ

الی گونــدی بــورج ئەلقاســیان هەڵگــرت و بــەوەش کاروانــی ئۆتۆمبێلــی 

ئــاوارەکان بــەرەو بازگەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی پاشــکۆی تورکیــا کەوتنــەڕێ، بــەاڵم 

لــەوێ تەنیــا رێگەیــان بــە تێپەڕینــی هەندێــک دا و پاشــان رێگەکەیــان بەڕووی 

ــەرەو  ــرد ب ــان دەک ــدا داوای ــەی چەک ــر هەڕەش ــت و لەژێ ــدا داخس ئاوارەکان

ــادار  ــەوە. رۆژی 14ی ئ ــووریا بگەڕێن ــی س ــەاڵتی رژێم ــر دەس ــی ژێ ناوچەکان

ــی  ــەاڵم هێزەکان ــرا، ب ــدا هەڵگی ــاوەی ئاوارەکان ــەردەم پاش ــتەکە لەب بەربەس

ــابن،  ــەر حیس ــی خۆس ــەر بەڕێوەبەرایەت ــەی لەس ــووریا و ئەوان ــی س حکومەت

تائێســتاش رێ بــە گەڕانــەوەی ئاوارەکانــی ژێــر دەســەاڵتی خۆیــان بــۆ عەفریــن 

ــادەن. ن
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لــە هەفتەکانــی ســەرەتای پــاش کۆڕەوەکــەدا، ژمارەیەکــی کــەم لــە ئــاوارەکان 

ــۆ هــەر  ــە ب ــەوە ک ــۆڕی قاچاخچیی ــی ت ــان لەڕێ )نزیکــەی 2500 کــەس( توانیی

بــەاڵم  بگەنــە حەلــەب،  نزیکــەی 1000 دۆالریــان وەردەگــرت،  کەســێک 

ــان  ــەکاندا خۆی ــندووقی پاس ــە س ــوو ل ــی زۆر و دەب ــە زەحمەتییەک ــەوەش ب ئ

بشــارنەوە و بەدرێژایــی رێگەیەکــی پێنــج کاژێــری، کــە ئەگــەری ئــەوە هەبــووە 

ــن،  ــۆ ســەر عەفری ــاوە ب ــە ســەرەتای هێرشــی تورکی ــن. چونکــە هــەر ل بخنکێ

ــدا داخســت و  ــی عەفرین ــان بەســەر خەڵک دەســەاڵتدارانی ســووریا رێگەکانی

ــڕۆن. ــەب ب ــەرەو حەل ــت ب نەیاندە هێش

هەندێ راستی سەبارەت کۆچبەربوون لە عەفرین

 1- عەرەبەکانــی نیشــتەجێی عەفریــن، ئەوانــەی لــە کۆنــەوە لەوێــن و ئەوانەی 

ــابوونەوە،  ــەوێ گیرس ــوون و ل ــەر ب ــاش کۆچب ــوپای تورکی ــاری س ــش پەالم پێ

ئۆپۆزیســیۆنی  گرووپەکانــی  و  تورکیــا  ســوپای  ئۆپەراســیۆنەکەی  لەکاتــی 

ــوون. ــورد ب ــا ک ــاوارەکان تەنی ــرد. ئ ــۆڵ نەک ــارەکەیان چ ــووری ش س

 2- لــە هەنــدێ لــە گوندەکانــی دەوروبــەری عەفریــن )جوقیــە و ماراتیــە بــە 

ــا  ــرد، هەروەه ــان نەک ــە چۆڵی ــێ ئەوانیدیک ــان نەب ــی کەمی ــە( ژمارەیەک منوون

ــە  ــەر ب ــا( س ــی مەیدان ــراو )گوندەکان ــەی دیاریک ــدێ ناوچ ــی هەن گوندەکان

ــا. ــەی مۆبات ــەری ناحی ــدی دەوروب ــدێ گون ــۆ و هەن ــەی راج ناحی

3- زۆربــەی دانیشــتووانی ناحیــەی شــەڕا و گوندەکانــی بــەرەو الی باشــوور، بــۆ 

ناوچــەی شــێراوە  ئاوارەبــوون و بــە ســەنتەری عەفرینــدا رەتنەبــوون.

4 - هەنــدێ لــە دانیشــتووانی شــارەکە و گوندەکانــی بڕیاریانــدا بەهــەر نرخێک 

بــووە لە شــوێنی خۆیــان نەجوڵێــن، هەندێکیان بەهــۆی پەیوەســتییان بە خاکی 
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ــەاڵتی  ــەڵ دەس ــان لەگ ــۆی ناکۆکیی ــە بەه ــی دیک ــەاڵم هەندێک ــەوە، ب خۆیان

ــە  ــی ل ــتی مەترس ــان ئاس ــە هەم ــتیان ب ــە هەس ــەر ک ــی خۆس بەڕێوەبەرایەت

گرووپەکانــی ئۆپۆزیســیۆن نەدەکــرد، بگــرە هەندێــک لەوانــە گرەویــان لەســەر 

ئەوەبــوو الیەنگــری ئەنجوومەنــی نیشــتانی کــوردی )ئەنەکەســە(ن کــە 

ــە ئیئتیالفــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا. بەشــێکە ل

ــی  ــاندەدات، کۆچکردن ــان پیش ــییەکی گەورەم ــە مەترس ــتی ک ــن راس 5 - دوایی

نــەوەی نوێیــە لــە عەفریــن. ســێ هــۆکاری تایبەتــی، جگــە لــە هــۆکارە 

ــۆچ و ســەرهەڵگرتنی  ــە ک ــەوە، ل ــوو دانیشــتووان دەگرن ــە هەم گشــتییەکان ک

ــوون  ــی فێرب ــی هەل ــەم: نەبوون ــۆکاری یەک ــە. ه ــان هەی ــدا رۆڵی ــەوەی نوێ ن

ــن.  ــۆ عەفری ــەوە ب ــە حەلەب ــوون ل ــی ئاوارەب ــە قۆناخ ــدا ل ــەردەم گەنجان لەب

ــێ  ــەوە بەب ــۆکان دیت ــە دەرەوەی زانک ــان ل ــاکاو خۆی ــدکار لەن ــەزاران خوێن ه

ــەرەو  ــە ب ــەم گەنجان ــەی ئ ــە زۆرب ــێ، هەربۆی ــان هەب ــەوەی جێگرەوەیەکی ئ

تورکیــا کۆچیانکــرد و بەشــی زۆری ئەمانــەش لــە تورکیــا نەگیرســانەوە بەڵکــو 

روویــان لــە ئەوروپــا کــرد. بڕیــاری خزمەتــی ســەربازیی زۆرەملــێ لــە ناوچــەی 

عەفریــن لەالیــەن بەڕێوەبەرایەتــی خۆســەر کــە لــە مانگــی نیســانی 2016 دا 

دەســت بــە جێبەجێکردنــی کــرا، هــۆکاری دووەمــی کۆچــی بەلێشــاوی گەنجــان 

ــوردی، وای  ــەی ک ــو کۆمەڵگ ــییەکەی نێ ــبوونە سیاس ــش دابەش ــوو، بەتایبەتی ب

ــی  ــە دەســەاڵتی بەڕێوەبەرایەت ــک ل ــرد بەجۆرێ ــک ک ــە بەشــێکی زۆری خەڵ ل

خۆســەر و دامەزراوەکانــی بڕوانــێ کــە دەســەاڵت و دامــەزراوەی حیزبیــن نەک 

نیشــتیانی. هــۆکاری ســێیەمیش داگیرکردنــی عەفریــن بــوو لەالیــەن ســوپای 

تورکیــا و گرووپەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی پاشــکۆی. تاوەکــو ئــەم داگیرکارییــە 

بــەردەوام بێــت، بەشــی هــەرەزۆری گەنجەکانــی عەفریــن ناتوانــن بگەڕێنــەوە، 

ــە ریزەکانــی یەپەگــە و دەزگا ئەمنییەکانــی  ــە ل ــەم گەنجان چونکــە هــەزاران ل
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)پەیــەدە(دا کاریانکــردووە و گەڕانەوەیــان رەنگــە ژیانیــان بخاتــە مەترســییەوە. 

لــە ئەنجامــدا، ناوچــەی عەفریــن تاوەکــو ســااڵنێکی درێــژی داهاتــوو بەدەســت 

ئــەم لێشــاوی کۆچــەی گەنجەکانییــەوە دەناڵێنــێ جــا چ لەســەر ئاســتی 

ــووری. ــان زانســتی و ئاب ــت، ی ــی بێ کۆمەاڵیەت

گۆڕینی دیمۆگرافی لە عەفرین پاش داگیرکاری 

ــە 100  ــر ل ــە زیات ــن ک ــەی عەفری ــی ناوچ ــوەی ئاوارەکان ــە نی ــر ل ــتا زیات هێش

هــەزار کەســن، لــە دەرەوەی واری خۆیانــن و بەســەر ناوچەکانــی نوبــل، 

ــەم  ــبوون. ئ ــێراوە دابەش ــەی ش ــدی ناوچ ــدێ گون ــەت و هەن ــرا، تەلڕەفع زەه

ناوچانــەش لەژێــر دەســەاڵتی هاوبەشــی هێزەکانــی حکومەتــی ســووریا و 

یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل )یەپەگــە(دان. هەندێکیشــیان لــە خێوەتگەکانــی 

ــووریادان.  ــی س ــەاڵتی حکومەت ــر دەس ژێ

هەوڵەکانــی ســوپای ســووریا و ئەندامانــی یەپەگــە بــۆ رێگــری لــە گەڕانــەوەی 

ئــاوارەکان بــۆ ئــەو ناوچانــەی لەژێــر کۆنرۆڵــی ئۆپۆزیســیۆنی الیەنگــری 

ــی  ــە دەربازبوون ــیۆن ل ــی ئۆپۆزیس ــری گرووپەکان ــا رێگ ــادان، هەروەه تورکی

ــە بازگەکانــی ســوپای  ــان ل ئەوانــەی بــە هــەر رێگەیــەک بــووە دەتوانــن خۆی

ســووریا و یەپەگــە دەربازبکــەن و بگەڕێنــەوە، زیاتــر لــە 100 هــەزار کــوردی 

عەفرینــی لــە گەڕانــەوە بــۆ زێــدی خۆیــان بێبــەش کــردووە، ئــەوە لەکاتێکــدا 

ــک و  ــەر موڵ ــەاڵت لەس ــەی رۆژه ــی غۆت ــی ناوچەکان ــتەجێکردنی عەرەب نیش

ماڵــی کــورد بەپێــی رێککەوتنــی نێــوان حکومــەت و ئۆپۆزیســیۆنی ســووری و 

ــە. ــژەی هەی ــی دیکەشــەوە، هێشــتا درێ ــە ناوچەکان هەروەهــا ل

ئــەم دوو هــۆکارە پێکــەوە: رێگــری لــە گەڕانــەوەی ئــاوارەی عەفریــن بــۆ زێــدی 
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ــەوان،  ــوێنی ئ ــە ش ــووریا ل ــی س ــی ناوچەکان ــتەجێکردنی عەرەب ــۆی و نیش خ

ــەی  ــی ناوچ ــتی دیمۆگرافی ــەر رسووش ــەورە لەس ــەیەکی گ ــە هەڕەش ــووە ب ب

عەفریــن. لەکاتێکــدا نیــوە زیاتــری دانیشــتووانە رەســەنەکە لــە شــوێنی خۆیــان 

ــە  ــەت ل ــە، تەنان ــە زۆرین ــەرەب بوونەت ــدا ع ــو عەفرین ــتا لەنێ ــاون، ئێس نەم

گونــد و شــارۆچکەکانی ناوچەکــەش بەهەمــان شــێوەیە، ئێمــە ئەگــەر هــەردوو 

شــارۆچکەی راجــۆ و شــەڕا بەمنوونــە وەرگریــن، ژمــارەی دانیشــتووانی ناحیــەی 

راجــۆ پێــش داگیرکاریــی تورکیــا حــەوت هــەزار کــەس بــوو، تەنیــا نزیکــەی 500 

کــەس گەڕاونەتــەوە شــارۆچکەکە، بــەاڵم لــە بەرامبــەردا 60 خێزانــی عــەرەب 

لــەوێ نیشــتەجێکراون. لــە شــارۆچکەی شــەڕا کــە 250 خێزانــی تێدابــوو، 102 

خێــزان گەڕاونەتــەوە، لــە بەرامبــەردا 45 خێزانی عــەرەب لەوێ نیشــتەجێکراون 

کــە زۆرینەیــان خەڵکــی حمســی نێوەڕاســتی ســووریان.

ئامانجەکانــی سیاســەتی بەتورککــردن هیــچ چیاوازییەکــی لەگــەڵ ئامانجەکانــی 

ــە  ــە ل ــەردوو بارەکــەدا ئامانجەکــە بریتیی ــە ه ــە، ل ــب نیی سیاســەتی تەعری

ــی  ــۆ بەدیهێنان ــدا. ب ــنامەی کوردی ــە بەســەر ناس ــنامەیەکی دیک ــی ناس زاڵکردن

هــەردوو ئامانجەکــەش هەمــان ئامرازەکانــی زۆرداری و راگواســتنی زۆرەملێــی 

دانیشــتووانی رەســەن و جێگرتنەوەیــان بــە خەڵکــی دیکــە و ســەپاندنی 

ــت. ــڕەو دەکرێ ــە پەی ــی دیک زمانێک

ترس لە گۆڕینی دیمۆگرافی دەبێتە راستی

ــان  ــانی و پاش ــی عوس ــە دەوڵەت ــردن ک ــەتی بەتورکک ــەوەی سیاس بەبیرهێنان

کۆمــاری تورکیــا بەدرێژایــی زیاتــر لــە دوو ســەدە پەیڕەویان کردووە و ئەوەشــی 

کــە ئێســتا لــە ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی ســوپای تورکیــا لــە باکــووری ســووریا 
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دەگوزەرێــت، وای دەردەخــات کــە تــرس و دڵەڕاوکێــی کــورد لــە ئەگەرەکانــی 

گۆڕینــی دیمۆگرافیــی ناوچــەی عەفریــن لەالیــەن تورکیــاوە، ترســێکی لەجێــی 

خــۆی بێــت، ئێســتا ئــەم ترســە بووەتــە راســتییەکی حاشــاهەڵنەگر.

ئەرشــیڤی عوســانی پــڕە لــە بەڵگەنامەکانــی پرۆســەی راگواســتنی زۆرەملێــی 

تورکیــا  رۆژهەاڵتــی  باشــووری  و  ســووریا  باکــووری  کــوردی  هۆزەکانــی 

ــن  ــردن. یەکەمی ــانی دەک ــی دەستنیش ــی عال ــە باب ــەی ک ــەو مەنفایان ــەرەو ئ ب

بەڵگەنامــەی لەمجــۆرە دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی 1763 کــە بــاس لــە راگواســتنی 

ــی  ــۆ والیەت ــەوە ب ــدی خۆیان ــە زێ ــورد دەکات ل ــدێ هــۆزی ک ــی هەن زۆرەملێ

رەقــە "لەبــەر کار و کــردەوە خراپەکانیــان"، ئــەم بەڵگەنامەیــە فەرمانێکــی بابــی 

ــکات )9(. ــو جێبەجێیب ــە تاوەک ــی ناوچەک ــۆ والی ــە ب عالیی

بەبــێ چوونــە نێــو وردەکاریی پرۆســەکانی راگواســن، ئەوەندە بەســە کــە بڵێین 

دەســەاڵتدارانی تورکیــا )پــاش راگەیاندنــی کۆمــار(، لەمــاوەی نێــوان نێوەڕاســتی 

بیســتەکان تاوەکــو کۆتایــی ســییەکانی ســەدەی رابــردوو، دەیــان هــەزار کــوردی 

لــە زێــدی مێژوویــی خۆیــان هەڵکەنــدووە. لەوانــە، ئــەو ناوچانــەی کــە چیــای 

کورمێنــج بەشــێکە لێیــان، یــان درێژکراوەیانــە، وەکــو ناوچەکانــی روهــا )ئۆرفا(، 

کلیــس، دیلــۆک )عەنتــاب(، ئیســاڵحییە و تاوەکــو دەگاتــە کرکخــان و بەیــاز و 

ــی  ــە دابەشــکراونەتە ســەر ناوچەکان ــوردە راگوازراوان ــەم ک ئەســکەندەرۆنە. ئ

ــا، ئایــدن لەســەر  ــە رۆژئــاوای تورکی ــا، مانیســا ل ــە نێوەڕاســتی تورکی ئەدەنــە ل

ــەم  ــج ل ــادۆڵ، ئامان ــاوای ئەن ــە باکــووری رۆژئ ــای ئاگــە، ئەسکیشــەهیر ل دەری

ــادا، پەرتەوازەکردنیــان و  دابەشکردنەشــیان بەســەر ناوچــە جیاوازەکانــی تورکی

رێگــری بــوو لــە چڕبوونەوەیــان لــە ناوچەیەکــدا. شــوێنی ئەمانــەش بــە تــورک 

و عەرەبــی هــاوردە پڕکرانــەوە، بــەاڵم عەفریــن بــە زۆرینــەی رەهــای کــوردەوە 

ــە  ــەرەی دەکەون ــەو دەوروب ــەڵ ئ ــاو لەگ ــی نەگونج ــوێن و دۆخێک ــە ش دەبێت
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دیــوی ســنووری تورکیــاوە و تاوەکــو رادەیەکــی زۆر بەتورککــراون. ئەمــە 

ــی  ــەرهەڵدانی قەیران ــەرەتای س ــە س ــتا و ل ــەاڵم ئێس ــەوە، ب ــەڕووی مێژوویی ل

ســووریاوە لــە 2011، تورکیــا لــە ســااڵنی ســەرەتای قەیرانەکــەدا ســنوورەکانی 

ــە  ــان ل ــو ژمارەی ــت، تاوەک ــەر پش ــتە س ــووریدا خس ــی س ــەڕووی پەناخوازان ب

هەندێــک مــاوەدا گەیشــتە ســەرووی ســێ ملیــۆن پەناخــواز، بێگومــان دەیــان 

هــەزار لەمانــە کــوردی عەفریــن بــوون. تورکیــا قوتابخانــە و زانکۆکانــی بەڕووی 

گەنجانــی پەناخــوازی ســووریدا کــردەوە کــە دەبــوو زمانــی تورکــی بخوێنــن، 

تەنانــەت واڵتینامــەی تورکــی دایــە هــەزاران ئــاوارەی ســووری لەوانــەی خودان 

توانــای زانســتی بــوون.

پــاش ئۆپەراســیۆنی "قەڵغانــی فــورات" لــە 24ی ئابــی 2016 و بەشــداریی 

گرووپــە چەکدارەکانــی ســەر بــە ئۆپۆزیســیۆنی ســووری لــە ناوچەکانــی 

باکــووری رۆژهەاڵتــی پارێــزگای حەلــەب و دەســتگرتن بەســەر هــەردوو 

ناوچــەی بــاب و جەرابلــوس، ئــەم ناوچانــە وەکــو بەشــێک لــە خاکــی تورکیایــان 

لێهــات. فێربوونــی زمانــی تورکــی ســەپێرایە ســەر قوتابخانەکانی و ئــااڵی تورکیا 

ــۆڕی  ــەوە و ئاڵوگ ــی بەرزکران ــەر فەرمانگەکان ــیۆن لەس ــااڵی ئۆپۆزیس ــاڵ ئ لەپ

دراویــش گــۆڕا بــۆ لیــرەی تورکــی. کاروبــاری بازرگانــی و ئاڵوگــۆڕی شــتومەک 

لەنێــوان ئــەم ناوچانــەی ســووریا و تورکیــا بــەو دەروازە ســنوورییانەدا دەکرێــن 

کــە بــۆ ئــەم مەبەســتە کراونەتــەوە.

لــە نێوەڕاســتی ئــاداری 2018 و پــاش گەیشــتنی ســوپای تورکیــا و چەکدارانــی 

ئۆپۆزیســیۆنی ســووری بــە دەوروبەری شــاری عەفریــن کە بەهــۆی ئاوارەبوونی 

خەڵکــی گوندەکانییــەوە پــڕ ببــوو لــە خەڵــک، کۆڕەوێــک لــەم شــارەوە 

ــەرلەبەیانی  ــتیپێکرد. س ــەب دەس ــووری حەل ــە باک ــەهبا ل ــەی ش ــەرەو ناوچ ب

ــر  ــن، زیات ــاری عەفری ــو ش ــە نێ ــە چوون ــەم هێزان ــک ئ ــادار کاتێ رۆژی 18ی ئ
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ــەوە.  ــاڵ مابوون ــێ ماڵوح ــە ب ــەنی ناوچەک ــتووی رەس ــەزار دانیش ــە 250 ه ل

ــە ســێیەمین ســاڵیادی  ــەوە. ل ــە گەڕان ــردا بەشــێکی ئەمان ــی دوات ــە مانگەکان ل

هێرشــی ســەر عەفرینــدا و لــە 20ی کانوونــی دووەمــی ئەمســاڵ )2021(، 

پارتــی یەکێتــی دیموکراتــی کــوردی لــە ســووریا )یەکێتــی(، راپۆرتێکــی پــڕ لــە 

ــن لەســایەی  ــر ناونیشــانی )عەفری ــن لەژێ ــارەی رەوشــی عەفری وردەکاری لەب

ــی  ــە لەکات ــەوە دەکات ک ــۆ ئ ــاژە ب ــە ئام ــردەوە. راپۆرتەک ــرکاری دا( باڵوک داگی

هێرشــەکەدا "بــە کاری دووژمنکارانــە و دڕندانــە، زیاتــر لــە 250 هــەزار کــەس 

لــە دانیشــتووانی عەفریــن بــە زۆرەملــێ راگوێــزراون. رێگــە بــە نزیکــەی 

ــۆی  ــەوەش بەه ــان، ئ ــدی خۆی ــەوە زێ ــەدراوە بگەڕێن ــە ن ــەزار لەوان 200 ه

ــۆرە  ــەر، بەوج ــەاڵتی داگیرک ــەن دەس ــن لەالی ــی عەفری ــتنی دەروازەکان داخس

ــووری  ــە باک ــد و شــارۆچکەکانی شــەهبا ل ــل، زەهــرا، گون ــی نوب ــە ناوچەکان ل

ــی و  ــەب و کۆبان ــازی حەل ــان دەرب ــەوە، هەندێکی ــێ ماڵوحــاڵ مان ــەب ب حەل

ناوچــەی جزیــرێ بــوون، لەکاتێکــدا رژێمــی ســووریا الی خۆیــەوە و تائێســتاش 

هەمــوو رێڕەوەکانــی هاتوچــۆی بــەڕوودا داخســتوون. هــاوکات نزیکــەی 500 

ــی  ــا و ئاوارەکان ــراوی تورکی ــی بەکرێگی ــی چەکداران ــە خێزان ــەس ل ــەزار ک ه

ــەب و  ــب و حەل ــا و ئیدل ــس و حەم ــدەواری حم ــەاڵت و گون ــەی رۆژه غۆت

ناوچەکانــی دیکــە هێراونەتــە عەفریــن و لەســەر موڵــک و ماڵــی دانیشــتووانی 

ــەی  ــی پێکهات ــەورەی گۆڕین رەســەن نیشــتەجێکراون، ئەمــەش پرۆســەیەکی گ

ــە  ــۆ کەمــر ل ــدا ب ــژەی کــورد تێی ــەوە رێ ــە کــە بەهۆی دانیشــتووانی ناوچەکەی

25% دابەزیــوە لەکاتێکــدا پێــش داگیرکردنــی، رێــژەی کــورد لــە ناوچــەی 

ــوو..." )10(. ــەرووی 95% ب ــە س ــن ل عەفری

لــە هەمــان راپۆرتــدا هاتــووە: "ســوپای تورکیــا و میلیشــیاکانی ئیئتیالفــی 

ئیخوانیــی ســووری دەســتیان بەســەر هەنــدێ گونــددا گرتــووە و رێگــە نــادەن 
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خەڵکەکــەی بــۆی بگەڕێنــەوە، لەوانــە قەســتەڵ جنــدۆ، بافلــۆن، ســینکا و 

ــا  ــکات، باســلیە و خالت ــر مشــمش، زرێ ــە، دێ ــەر، کوبل ــە شــەڕا، جلب ــا ل بەعراف

لــە رووباریــا، چیــا و دەروێــش لــە راجــۆ، شــێخورز و قوتــا لــە بلبــل و تەللــف 

لــە جندرێــس. ئــەم گوندانــە کراونەتــە ســەربازگە و بــارەگای میلیشــیاکان" )11(.

لــە ســێی کانوونــی دووەمــی 2021، رێکخــراوی مافــی مــرۆڤ- عەفریــن- 

ــە شــەهبا  ــە ل ــی عەفرین ــو خێوەتگــەی ئاوارەکان ــە بارەگاکــەی لەنێ ســووریا ک

ــارەی  ــی دەرب ــار دەکات، راپۆرتێک ــن تۆم ــەی عەفری ــێلکارییەکانی ناوچ و پێش

رەوشــی عەفریــن باڵوکــردەوە کــە تێیــدا بــاس لــە دۆکیومێنتکردنــی 82 تاوانــی 

کوشــن دەکات لــە ژێــر ئەشــکەنجە، ســەرباری کوژرانــی 72 ژن کــە پێنجیــان 

خۆکوشــن بــوون و 368 رووداوی دەســتدرێژی بــۆ ســەر ژنــان و بڕیــن و 

هەڵکەندنــی 314400 داری زەیتــوون و ســووتاندنی 11 هــەزار هێکتــار زەوی. 

راپۆرتەکــە بــە پشتبەســن بــە بەڕێوەبەرایەتــی شــوێنەواری عەفریــن بــاس لــە 

28 ناوچــەی شــوێنەواری دەکات لەکــۆی 75 ناوچــە کــە بــەرەوڕووی خراپــکاری 

و تــااڵن بوونەتــەوە، ئــەوە جگــە لــە زیانگەیانــدن بــە 15 مــەزاری ئایینــی. ئــەم 

ــی 58 کەســی  ــردووش ئامارێکــی باڵوکــردەوە کــە کوژران رێکخــراوە ســاڵی راب

تێــدا تۆمارکرابــوو، ســەرباری گرتــن و رفاندنــی 987 کــەس کــە 92یــان ژن بوون، 

ــاڵەدا  ــەو س ــەر ل ــوون. ه ــان ژن ب ــە 10ی ــوون ک ــیان ئازادکراب ــە 26 کەس لەوان

ــوو.  ــتانیاندا گیراب ــووی هاونیش ــەر 250 خان ــت بەس ــە، دەس ــی راپۆرتەک بەپێ

ــش  ــاوی ناوچەکانی ــی ن ــردن و بەعەرەبکردن ــە، بەتورکک ــەم تاوانان ــانی ئ هاوش

دەکرێــت. لــە رێناییەکانــی ســەر رێگەکانــدا ئــەوە تێبینــی کــراوە کــە نــاوی 

ــداد  ــتەال میق ــدی قەس ــاوی گون ــە ن ــی، بۆمنوون ــە تورک ــد کراونەت ــدێ گون هەن

ــی و  ــر ئۆباس ــە زاف ــراوە ب ــا ک ــدی کۆتان ــی، گون ــەلجوق ئۆباس ــۆ س ــۆڕاوە ب گ

ــی  ــاوی گۆڕەپان ــدا ن ــو عەفرینیش ــی. لەنێ ــەر ئۆباس ــە جەعف ــە کراوەت گورزیلی
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ئــازادی گــۆڕاوە بــۆ گۆڕەپانــی ئەتاتــورک، فولکــەی کاوە گــۆڕاوە بــۆ فولکــەی 

ــن(. ــی عەفری ــاوی ئۆپەراســیۆنی داگیرکردن ــوون )هەمــان ن ــە زەیت چڵ

ــی  ــە خەڵک ــێخۆ ک ــتەفا ش ــان مس ــی 2021، چاالکڤ ــی دووەم ــە 20ی کانوون ل

بــۆ  بەدواداچــوون  و  لوبنانــە  نیشــتەجێی  ئێســتا  و  عەفرینــە  ناوچــەی 

پێشــێلکارییەکانی ناوچەکــەی دەکات، لــەزاری هەندێ ســەرچاوەی نیشــتەجێی 

ناحیــەی بلبــل، ئامارێکــی لەبــارەی پێشــێلکارییەکان لــەو ناحیــە بــە ئێمــەدا کــە 

ــە کــۆی هــەزار ماڵــی ناحیــەی بلبــل، عــەرەب و تورکانــی  تێیــدا هاتــووە: "ل

هــاوردە و خێزانــی چەکدارانــی ئۆپۆزیســیۆن دەســتیان بەســەر 960 خانــوودا 

ــتا 80  ــاون، ئێس ــدا م ــی خۆیان ــە ماڵەکان ــورد ل ــی ک ــا 40 خێزان ــووە، تەنی گرت

خێزانــی ناحیــەی بلبــل بــە ناچــاری لــە ســەنتەری شــاری عەفریــن لــە خانــووی 

پێنــادەن  رێیــان  ئۆپۆزیســیۆن  میلیشــیاکانی  چونکــە  نیشــتەجێن،  کرێــدا 

بگەڕێنــەوە ســەر ماڵوحاڵــی خۆیــان. دانیشــتووانی ســێ گونــدی ناحیەکــە بــە 

ــی: شــێخوەرزی خــواروو، شــێخوەرزی  ــە گوندەکان ــزراون. ئەمان ــەواوی راگوێ ت

ــەواوی  ــە ت ــد ب ــێخوەرزی ناوەن ــدی ش ــەروون. گون ــێخ وەرزی س ــد و ش ناوەن

کراوەتــە ســەربازگە. لــە گونــدی قوڕنــە، لــە کــۆی 300 خێــزان کــە پێــش 

داگیرکردنــی عەفریــن لــە شــوێنی خۆیــان بــوون، تەنیــا 13 خێــزان مــاون. لــە 

گونــدی قەســتەڵ میقــداد، لــە کــۆی 250 خێــزان تەنیــا 20 خێــزان مــاون" )12(.

کوردانی ئێزدی لەبەر هەڕەشەی لەنێوچووندا    

  

ــە  ــدی ناوچ ــەر 22 گون ــن بەس ــەنتەری عەفری ــە س ــە ل ــزدی جگ ــی ئێ کوردان

جیاوازەکانــی عەفرینــدا دابەشــدەبن. هەنــدێ لــەو گوندانــە بــە تــەواوی 

ئێزدیــن. کــۆی ژمارەیــان نزیکــەی 25 هــەزار کەســە. عەلــی عیســۆ، بەڕێوەبەری 
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ــا( کــە دەزگایەکــی ئێزدیــی ســەربەخۆیە و بەتایبەتــی گرنگــی  دەزگای )ئێزدین

ــاش  ــزدی لەپ ــی ئێ ــت: 90%ی کوردان ــووریا دەدات، دەڵێ ــی س ــە ئێزدییەکان ب

ــتووە.  ــان بەجێهێش ــرکاری عەفرینی داگی

ئەو سێ گوندی ئێزدی بەمنوونە دەهێنێتەوە:ئەو سێ گوندی ئێزدی بەمنوونە دەهێنێتەوە:

لەکاتــی  بــوو،  کــەس   1200 دانیشــتووانی  ژمــارەی  فەقیــرۆ:  گونــدی   -

ئۆپەراســیۆنی ســوپای تورکیــادا ســەرلەبەریان کۆچبــەر بــوون و دواتــر نزیکــەی 

100 کەســیان گەڕانــەوە کــە زۆرتــر منــداڵ و خەڵکــی بەتەمەنــن.

- گونــدی باســوفان: کــۆی دانیشــتووانەکەی کــە 600 کەســن، کــوردی ئێزدیــن. 

ئێســتا تەنیــا 200 کەســیان لــەوێ مــاون، لەکاتێکــدا ژمــارەی خێزانە هاتــووەکان 

کــە لــەوێ نیشــتەجێکراون 107 خێزانــە و زۆربەیــان خەڵکــی ناوچــەی غۆتــەن.

ــن.  ــۆن: کــۆی دانیشــتووانەکەی کــە 350 کەســن، کــوردی ئێزدی ــدی بافل - گون

ــە  ــان چوونەت ــاون، زۆربەی ــەوێ نەم ــۆی ل ــتووانی خ ــە دانیش ــەس ل ــچ ک هی

ــەهبا،  ــە ش ــن ل ــەی ئاوارەکان ــە خێوەتگ ــیان ل ــووریا و هەندێکیش دەرەوەی س

ژمارەیەکیشــیان گەڕاونەتــەوە ســەنتەری عەفریــن.

راپۆرتی لیژنەی نێودەوڵەتی بۆ لێکۆڵینەوە

رۆژی 14ی ئابــی 2020، لیژنــەی ســەربەخۆی نێودەوڵەتــی بــۆ لێکۆڵینــەوە 

لــە رەوشــی ســووریا، لەســەر بنەمــای لێکۆڵینــەوە و بەدواداچوونەکانــی 

لەمــاوەی نێــوان 11ی کانوونــی دووەم تاوەکــو یەکــی تەممــووزی 2020، 

راپۆرتێکــی باڵوکــردەوە کــە تێیــدا گرووپەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی پاشــکۆی تورکیــا 

بــە ئەنجامدانــی تاوانــی جەنــگ لــە ســێ ناوچــەی بندەســتی خــۆی تۆمەتبــار 

ــی  ــە ســەرجەم تاوانەکان ــە. راپۆرتەک ــەش عەفرین ــەو ناوچان ــک ل دەکات، یەکێ
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ــە پرۆســەی  ــاس ل ــەوە و ب ــەوە باڵوکردووەت ــان و ناوەکان ــژووی روودانی ــە مێ ب

تااڵنــی بــە بەرنامــە و دەســتگرتن بەســەر موڵــک و خانــوو و ماڵــی خەڵــک و 

ــوردی  ــی ک ــایەتیدانی منداڵێک ــەش ش ــایی دەکات، لەوان ــتگیرکردنی نایاس دەس

عەفرینــی کــە وردەکاریــی دەســتگیرکردنی خــۆی و ئەشــکەنجەدانی لەالیــەن 

ــەوە. ــە گێڕاوەت ــۆ لیژنەک ــیۆنەوە ب ــی ئۆپۆزیس چەکداران

کۆتایی

ــەی  ــە ناوچ ــێ ل ــتگەکانی ملمالن ــاخ و وێس ــوێنپێی قۆن ــی ش ــی هەڵگرتن لەڕێ

عەفریــن و هەوڵەکانــی گۆڕینــی دیمۆگرافیــای ناوچەکــە، دەگەینــە ئــەو 

ئۆپەراســیۆنی  هاوشــانی  ئاوارەکردنــەی  و  راگواســن  ئــەو  کــە  ئەنجامــە 

ســوپای تورکیــا و هێزەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا پاشــکۆی تورکیــا بینیــان 

گەورەتریــن هەڕەشــە و مەترســییە لەســەر ناســنامەی کوردیــی ناوچەکــە. زیاتــر 

لــە دوو لەســەر ســێی کــوردی عەفریــن کــە دانیشــتووی رەســەنی ناوچەکــەن، 

ــە بەرامبــەردا نیشــتەجێکردنی عــەرەب و  ــە شــوێنی خۆیــان هەڵکەنــدران. ل ل

تورکــان لــە شــوێنی ئــەوان زۆر بــە چــڕی بەڕێوەدەچێــت. کــورد هەرچەنــد 

پێــش داگیــرکاری تورکیــاش بــە ژمــارەی زۆر عەفرینیــان بەجێدەهێشــت، 

بــەاڵم دەســەاڵت لەدەســتی خۆیــان بــوو. لەپــاش داگیرکردنــی لەالیــەن 

تورکیــاوە، ژمارەیەکــی زۆر زیاتــری کــورد عەفرینیــان بەجێهێشــت و ئەمجــارە 

ــان  ــە بێگوم ــتدا ک ــراتیژییەدا لەدەس ــگ و س ــە گرن ــەم ناوچ ــیان ل دەسەاڵتیش

ــووریا  ــە س ــورد ل ــی ک ــۆی رەوش ــەر ک ــەزن لەس ــی م ــتدانی، کاریگەری لەدەس

ــت. دادەنێ
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تەعریب و گۆڕینی دیمۆگرافی لە عەفرین

زەکەریا عەبدولهادی حوسەری 

عەفرین و جوگرافیای دانیشتووان

عەفریــن- چیــای کورمێنــج- کــوردداخ- چیــای کــوردان، کۆمەڵــە ناوێکــن بــۆ 

ــەب،  ــزگای حەل ــە پارێ ــەوە ســەر ب ــەڕووی کارگێڕیی ــە ل ــن ک ناوچــەی عەفری

دووەم گەورەتریــن پارێــزگای ســووریایە لــە دوای دیمەشــق و بــە پایتەختــی 

باکــووری  الی  دەکەوێتــە  عەفریــن  دادەنرێــت.  واڵتــە  ئــەو  ئابووریــی 

ــاوای  ــە گۆشــەی باکــووری رۆژئ ــای نێوەڕاســت و ل رۆژهەاڵتــی رۆخــی دەری

باکــووری  دەکەوێتــە الی  ســووریادا هەڵکەوتــووە. هەروەهــا  دەوڵەتــی 

ــر. ــی 65 کیلۆمەت ــە دووری ــەب ب ــاری حەل ــاوای ش رۆژئ

 عەفریــن جگــە لــەڕووە ئابوورییەکــەی، لــەڕووی سراتیژیشــەوە گرنگــە، 

خاڵــی پێکەوەبەســتنی پارێزگاکانــی ئیدلــب و حەلەبــە بــە هاتــای و تورکیــاوە. 

هەمەڕەنگیــی خاکەکــەی و چیــا و بەرزاییــە زۆرەکانــی و دەوڵەمەندییەکــەی 
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بــە ســامانی ژێــرزەوی و رسووشــتی جــوان و ئاووهەواکــەی و زەوی بەپیتــی 

و ئــاوی زۆری، گرنگییەکــی ســراتیژییان بــەم ناوچەیــە داوە و هــەر ئــەوەش 

وای لێکــردووە کــە بــە درێژایــی مێــژوو جێــی چاوتێبڕینــی هێــزە گــەورەکان 

بێــت.

ــەی  ــە و کلک ــای تۆرۆس ــرە چی ــراوەی زنجی ــج درێژک ــای کورمێن ــەی چی ناوچ

ــەم  ــەکانی ئ ــن بەش ــە، گرنگری ــەو زنجیرەیەی ــاوای ئ ــووری رۆژئ ــی باش کۆتای

کلکەیــە بریتییــە لــە چیــای کــوردان، چیــای هــاوار، دەشــتی جوومــە، چیــای 

لەیلــوون و رووبــاری عەفریــن کــە هەموویــان پێکــەوە یەکەیەکــی جوگرافــی 

ــن.  ــا پێکدێن ــنووری تورکی ــو س ــەی نێ ــە دابڕاوەک ــەڵ بەش ــتانی لەگ و شارس

ئــەم ناوچەیــە لەپــاش دیاریکردنــی ســنووری تورکیــا- ســووریا لــە ســەردەمی 

ــدا دابەشــکرا.  ــوان هــەردوو واڵت ئینتیدابــی فەرەنســی لەســەر ســووریا، لەنێ

بەشــە ســوورییەکەی تەنیــا 30 کیلۆمەتــر لــە کەنــاری دەریــای نێوەڕاســتەوە 

دوورە.

شــارۆچکەی عەفریــن ســەنتەری کارگێڕیــی ناوچەکەیــە، لــەالی رۆژئاوایــەوە 

ــای(  ــکەندەرۆنە )هات ــوای ئەس ــق( و لی ــتی )عوم ــەڵ دەش ــنوورە لەگ هاوس

ــدی  ــە گون ــە ب ــە ک ــی شــەمەندەفەر هەی ــەالی باکــوورەوە هێڵ ــا، ل ــە تورکی ل

مەیــدان ئەکبــەس- دا تێدەپەڕێــت تاوەکــو دەگاتــە شــاری کلیــس. ئــەم هێڵــی 

شــەمەندەفەرە تورکیــا و ســووریا لێــک جیادەکاتــەوە. لــەالی رۆژهەاڵتیشــەوە 

دەشــتی ئەعــزاز و مینــگ و دێــر جەمــال هەیــە تاوەکــو دەگاتــە شــارۆچکەی 

ــەاڵی  ــە ق ــە ک ــزە هەی ــەی دارەت ئەلعی ــەوە ناوچ ــەالی باشووریش ــل. ل نوب

ــب  ــزگای ئیدل ــدەواری پارێ ــە گون ــا دەگات ــنووری ت ــە دواس ــەمعان دەبێت س

لــەالی باشــووری رۆژئــاوا.

ــەی  ــن لووتک ــە بەرزتری ــە ک ــای تێدای ــە، چی ــن هەمەڕەنگ ــای عەفری جوگرافی
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دەگاتــە )1260( مەتــر لــە ئاســتی رووی دەریــاوە، ئەمــەش لــە چیــای مەزنــە 

ــی ناوچەکــە  ــۆرۆس. پانای ــای ت ــرە چی ــە زنجی ــل و بەشــێکە ل ــەی بلب ــە ناحی ل

بەگوێــرەی ســنووری کارگێڕیــی ئێســتای و پــاش دابڕینــی چەندیــن رووبــەری 

بەرفــراوان لێــی لــە رۆژهــەاڵت و رۆژئاوایــەوە، نزیکــەی 55 کیلۆمەتــرە. 

ــەری  ــۆی رووب ــرە. ک ــوور 75 کیلۆمەت ــۆ باک ــە باشــوورەوە ب درێژییەکەشــی ل

ناوچەکــە )4125( کیلۆمەتــری دووجایــە کــە دەکاتــە ٪2.2ی خاکــی ســووریا.

لێکۆڵینــەوە جوگرافییــە جیۆلۆجییــەکان ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکــەن کــە خاکــی 

ناوچــەی عەفریــن لــە چاخــی دووەمــی جیۆلۆجیــدا پێکهاتــووە و مێژووەکــەی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ 200 ملیــۆن ســاڵ، ئەمــەش دەیکاتــە پێشــەنگی ئــەو ناوچــە 

شارســتانیانەی بــە شــوێنەواری دێریــن دەوڵەمەنــدن. کۆنریــن لێکۆڵینــەوەی 

جیۆلۆجــی ئەکادیمیــی باوەڕپێکــراو کــە لەســەر ناوچــەی عەفریــن کرابێــت 

ــۆزدەدا کــراوە  ــی ســەدەی ن ــەی کۆتای ــە دەی ــان ل ــەن شــارەزایانی ئەڵ لەالی

لەکاتــی داڕشــتنی پالنــی هێڵــی شــەمەندەفەری بەغــدا کــە بــەم ناوچەیــەدا 

تێدەپەڕێــت.

دانیشتووانی عەفرین

عەفریــن لــەڕووی کارگێڕییــەوە ســەر بــە پارێــزگای حەلەبــە و 65 کیلۆمەتــر 

ــەوە دوورە. ژمــارەی دانیشــتووانی شــارۆچکەکە  ــەو پارێزگای ــە ســەنتەری ئ ل

بەگوێــرەی ئامــارە فەرمییــەکان کــە هەرگیــز بــەدوور نەبــووە لــە ئەجێنــدای 

سیاســی، نزیکــەی 66 هــەزار کەســە. ئــەم قەزایــە بــۆ حــەوت ناحیــە دابــەش 

دەبێــت کــە بریتیــن لــە: )ناحیــەی ســەنتەری عەفریــن، ئەمیــش بــەم دواییــە 

بــۆ دوو ناحیــە دابەشــکرا: ســەنتەری عەفریــن و ناحیــەی شــێراوا. هەروەهــا 
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ناحیەکانــی جندرێــس، شــەڕڕان، شــیێ )شــێخ حەدیــد(، راجــۆ، بلبــل و مۆباتــا 

– مەعبەتلــی-(. هەروەهــا 370 گوندیــش لەخۆدەگرێــت. کــۆی ژمــارەی 

ــەم  ــت، 95%ی ئ ــەس دەبێ ــەزار ک ــن 800 ه ــەی عەفری ــتووانی ناوچ دانیش

ــەڕووی مێژووییشــەوە  ــوون، ل ــاداری 2011 کــورد ب ــش ئ ــو پێ ــە تاوەک ژمارەی

99%ی عەفریــن کــورد بــوون.

نــەوەی  "کــورد  دەڵــێ:  کــورد  لەبــارەی  ئیتنۆگرافــی  مێژووناســی  لیــرخ، 

ــژووی  ــدا )مێ ــە کتێبەکەی ــژووش ل ــی مێ ــی باوک ــن"، هیرۆدۆتس خالیدییەکان

هیرۆدۆتــس( کــە بــە زمانــی گریکــی لەنێــوان ســااڵنی 450-420ی پێــش زایین 

ــەکان  ــی ئەخمینیی ــێزدەیەمی واڵت ــی س ــە هەرێم ــت: "ب ــیویەتی، دەڵێ نووس

ــش )430 - 354  ــی گریکی ــۆن، مێژوونووس ــی کاردۆس". زێنۆف ــرێ واڵت دەگوت

پ.ز( لــە باســی گەشــتی 10 هــەزار ســوارەی گریکــدا بــۆ رۆژهــەاڵت، باســی 

ــەوە  ــج )1(. ئ ــای کورمێن ــە چی ــورد ل ــەڵ ک ــان دەکات لەگ بەرەوڕووبوونەوەی

ســەرباری دەیــان مێژوونووســی دیکــە کــە لــە باســی کــورددا ئامــاژە بــۆ نــاوی 

ــت،  ــد، لێهــان هۆب ــە )هــری فیڵ ــن( دەکــەن، لەوان ــان )عەفری ــن( ی )ئەفری

ــن(. ــیل نیکیتی ــکی و باس مینۆرس

ناوچــەی عەفریــن ناوچەیەکــی تــەواو کوردییــە، دانیشــتووانی لــەڕووی 

بــاوەڕی ئایینییــەوە دابــەش دەبــن بــۆ موســڵان کــە زۆرینــەن و هەروەهــا 

زۆرینەیــان  بــەاڵم  هــەن،  عەلــەوی  کەمیــش  زۆر  کەمینەیەکــی  ئێــزدی، 

ــە  ــەم ناوچەی ــتیانیش ل ــە کریس ــەک ل ــافیعین. رێژەی ــوننەی ش ــڵانی س موس

دەژیــن کــە زۆرینەیــان ئەرمەنــن، بــەاڵم ژمــارەی ئەمانــە بەهــۆی کۆچــەوە 

رووی لــە کەمبوونەوەیــە، بەتایبەتــی لــەم ســااڵنەی دوایــی کــە بەهــۆی 

بارودۆخــی سیاســی و ئەمنــی و ئابــووری شــەپۆلی ئــەم کۆچــە بــەرەو 

ــوو. ــوون چ زیادب
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ماوەی خەالفەتی ئیسالمی

عەرەبــە موســڵانەکان لــە ســەردەمی خەالفەتــی عومــەر کــوڕی خەتــاب بــە 

ــج. ســەرکردە  ــای کورمێن ــدەی جــەڕاح گەیشــتنە چی ســەرکردایەتی ئەبوعوبەی

عەیــاز کــوڕی غەنــەم پــاش شــەڕێکی ســەخت توانــی لــە ســاڵی 636ی زایینــی 

ئەنتاکیــە فەتــح بــکات، پاشــان ســوپای موســڵانان بــەرەو باکــوور هەڵکشــان و 

گەیشــتنە ناوچــەی عەفریــن )ســیروس- نەبــی هــووری( )2(.

لــە  جــەڕاح  ئەبوعوبەیــدەی  "ســوارەکانی  دەڵێــت:  لەوبــارەوە  بــەالزەری 

ســاڵی 637ی زایینــی گەیشــتنە گوندەکانــی جوومــە و ئەنتاکیــە، ئینجــا بــەرەو 

ســیروس و نەبــی هــووری کشــان و ئاشــتیانە، بەگوێــرەی رێککەوتنێــک لەگــەڵ 

راهیبەکــەی کــە لــە گونــدی شــەرقیا )یەکێــک لــە گوندەکانــی عەفریــن( کــرا، 

ــە  ــە ناوچەک ــڵانەکان ل ــە موس ــتبوونی عەرەب ــاش بااڵدەس ــە. پ ــە ناوچەک هاتن

ــە و  ــن و ئەنتاکی ــەواوی ناوچــەی عەفری ــی هــووری و ت ــەاڵی نەب و لەســەر ق

خامۆشــکردنی بزووتنــەوەی بەرەنــگاری لــە بەرامبــەر ئــەو شــەپۆلەی لــە 

ــاڵ  ــان م ــە ترس ــە ل ــی ناوچەک ــوو، خەڵک ــەوە هاتب ــەی عەرەبیی ــە دوورگ نیمچ

و موڵکــی خۆیــان بــەرەو قوواڵیــی ئیمپراتۆریــی بێزەنتــی بەجێهێشــت. دواتــر 

بەپێــی رێککەوتنــی ســاڵی 685ی نێــوان خەلیفــە عەبدوملەلیــک کــوڕی مــەروان 

و ئیمپراتــۆر قوســتەنتینی چــوارەم، ئــەو عەرەبــە هەڵگەڕاوانــەی کــە خیانەتیــان 

لــە ســوپای بێزەنتــی کــرد و لەپشــتەوە خەنجەریان لێــدان، لەجێی دانیشــتووانە 

رەســەنەکە لــە ناوچــەی قــەاڵی نەبــی هــووری- ســیروس و عەفرینــی ئێســتا و 

ــا و قەیســەری نیشــتەجێکردن )3(. ئەنتاکی

بەپێــی ئــەم رێککەوتنــە، عــەرەب لــە ســزای خیانەتەکەیــان لــە ســنووری 
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ئیمپراتۆریــی بێزەنتــی دوورخرانــەوە و لــە شــوێنی ئــەو کوردانــەی لــە ترســی 

ــوون، نیشــتەجێکران. بەمجــۆرە،  ــج هەاڵتب ــای کورمێن ــە چی ــەرەب ل ســوپای ع

ئــەم رێککەوتنــە دەبێتــە یەکــەم بەڵگەنامــەی مێژوویــی لەســەر جێگیرکردنــی 

ــە ناوچــەی کــوردان. عــەرەب ل

جگــە لــەوان، هۆزەکانــی ســالڤیش کــە چوونە پــاڵ ســوپاکەی مەعاویــەی کوڕی 

ــای  ــووری و چی ــی ه ــەاڵی نەب ــەری ق ــی دەوروب ــە ناوچەکان ــوفیان، ل ئەبوس

کورمێنــج نیشــتەجێکران، بۆیــە ئەگــەری بەهێــز ئەوەیــە دانیشــتووانی ناوچــەی 

ئەعــزاز و دارەت ئەلعیــزە پاشــاوەی ئــەم هۆزانــە بــن کــە لەوماوەیــەدا لــەوێ 

نیشــتەجێکراون.

رێککەوتننامــەی ســاڵی 685ی زایینــی لەنێــوان خەلیفــە عەبدوملەلیــک کــوڕی 

مــەروان و ئیمپراتــۆر قوســتەنتینی چــوارەم بــە کونریــن بەڵگەنامــە دادەنــرێ 

ســەبارەت مێــژووی گۆڕینــی دیمۆگرافــی لــە عەفریــن و ســەرچاوەیەکی جێــی 

ــەڕە 163-  ــدان- الپ ــوح البل ــدا )فت ــە کتێبەکەی ــەالزەری ل ــە. ب ــە و فەرمیی متان

165( دەڵێــت: "خەلیفــە وەلیــد کــوڕی عەبدوملەلیــک لــە ســاڵی 707ی زایینــی 

شــاری جەرجومــە )مــەراش(ی بەتــەواوی وێرانکــرد و گاورەکان )نەســارا(ی لــە 

ــڵانان  ــی موس ــردن جلوبەرگ ــتایی و ناچاریک ــۆ دەش ــوارەوە ب ــە خ ــا هێنای چی

ــەی  ــەمعان( و ناوچ ــوون )س ــای لەیل ــاوار و چی ــای ه ــە چی ــان ل ــن، پاش بپۆش

عومــق نیشــتەجێیکردن )4(.

فتوحات- سەرەتای تەعریب

هێــرش و پەالمارەکانــی ســوپای ئیســالم نــەک هــەر بانــدۆری لەســەر نەخشــەی 

سیاســی و بەهــا و نەریتــە کۆمەاڵیەتییــەکان دانــا، بەڵکــو کاریگەرییەکــی 
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زۆریشــی لەســەر ئاییــن و بــاوەڕە بااڵدەســتەکانی واڵتــی کــوردان و ناوچەکــەش 

ــە  ــەر ل ــەک ه ــەوەی ن ــەر ئ ــەکان لەس ــە بەڵگ ــک ل ــوو، یەکێ ــتی هەب بەگش

عەفریــن بەڵکــو لــە تــەواوی جوگرافیــای کوردســتاندا روویــدا، ئەوەیــە کــە لــە 

دەقێکــی ئایینیــی )بەهمــەن یەشــت( و ســەرنجی لەســەر ئــەوەی لــە کتێبــی 

ــۆ  ــد )ئاهــورا مــەزدا( ب ــەوەی خوداوەن ــووە ســەبارەت لێکدان )ئاڤێســتا(دا هات

ــەیتانی  ــە ش ــوو ل ــۆڕای لەژمارەنەهات ــت: "ئاپ ــە دەڵێ ــت ک ــی زەردەش خەونێک

ســەروپرچ بــژ کــە لــە رەگــەزی تووڕەییــن، لــەالی رۆژهەاڵتــەوە بــەرەو ئێــران 

تــااڵو دەچێــژن".  ئاییــن و خەڵکەکــەی  ئەوەشــەوە  بەهــۆی  دەکشــێن و 

زەردەشــت لــە خوداوەنــد دەپرســێ: "ئــەی دەتوانــن ئایینــی مەزدیی راســتەقینە 

ــدا  ــە وەاڵم ــەزدا ل ــەن؟ ئاهــورا م ــەو شــەیتانانە لەنێوبب ــەوە و ئ ــدوو بکەن زین

ــت،  ــژەی دەبێ ــەدە درێ ــێ س ــە س ــی زۆر ک ــەور و جەفایەک ــاش ج ــت: پ دەڵێ

ــات و  ــران لەنێودەب ــی ئێ ــێ و دووژمنەکان ــدا دەب ــگاوەر پەی ــایەکی جەن پادش

ــەوە". ــراوان دەگەڕێنێت ــۆ ئافەریداک ــەردی ب ــی و بێگ پاک

مەبەســت لــە ئێــران لێــرەدا ئــەو ناوچەیەیــە کــە پێــڕەوی ئایینــی زەردەشــتی 

ــارە  ــە دەقەکانــی )دیــن کــورد(دا چەندب ــدا. ئــەم پێشــبینییانە ل ــە کۆن بــوون ل

ــەوە )5(. دەبن

ــفی  ــەم وەس ــەن، ئ ــتی دەک ــی زەردەش ــە ئایین ــاس ل ــە ب ــەرچاوانەدا ک ــەو س ل

کاولکارییــە کــە بەســەر واڵتەکەیــان و پەرســتگەکانیان هاتــووە، چەندبــارە 

ــردووە و  ــااڵن ک ــان ت ــی خەڵکی ــەرەب ماڵ ــە ع ــەوەی ک ــا ئ ــەوە، هەروەه دەبن

ــوردی  ــای م ــەر چی ــە س ــەرداگرتوون و چوونەت ــتیان بەس ــووتاندووە و دەس س

ــی  ــارەوە باس ــس لەوب ــتوون. تیۆفان ــان کوش ــە راهیبەکانی ــی زۆر ل و ژمارەیەک

بــەرەی  لــە  کــە  )مــوردە(  بەنــاوی  ئێرانــی دەکات  بەشــداریی هۆزێکــی 

بێزەنتییــەکان لــە دژی عــەرەب لــە ســووریا و بەتایبەتــی لــە چیــای کورمێنــج 
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شــەڕیان کــردووە و لــەالی )جبــل االسود(ـــەوە چوونەتــە نــاو عەفریــن و 

ــووریادا  ــوو س ــەر هەم ــتیان بەس ــتوون و دەس ــرۆز( رۆیش ــاری پی ــو )ش تاوەک

گرتــووە. مەبەســت لــە )جبــل االســود- چیــای رەش( لێــرەدا چیــای هــاوارە کــە 

ــان  ــودس ی ــش ق ــاری پیرۆزی ــە ش ــت ل ــت. مەبەس ــدا دەڕوانێ ــەر عەفرین بەس

بەیــت لەحــم نییــە، بەڵکــو مەبەســت لێــی نەبــی هــووری- سیروســە کــە بــە 

ــی هــووری  ــە قــەاڵی نەب ــارسا و ئێســتاش ب ــان ئایاپۆلیــس دەن هاجیاپۆلیــس ی

دەنارسێــت )6(.

ئەلفرێــد لویــس دی بریــار لــە کتێبــی )دامەزراندنــی ئیســالم(دا باســی 

ــۆ  ــش ئامــاژەی ب ــک دەکات کــە )زەمەخشــەری( مێژوونووســی ئێرانیی چیرۆکێ

ــی  ــایە و باس ــەرد ش ــی یەزدەج ــێ کچ ــی س ــەبارەت بەتااڵنربدن ــردووە و س ک

ئــەوە دەکات کــە چــۆن بــە دیلــی لــە مەدائینــەوە بــراون بــۆ حیجــاز و لــەوێ 

عەلــی کــوڕی ئەبوتاڵــب دابەشــی کــردوون و یەکێکیانــی داوەتــە محەممــەدی 

کــوڕی ئەبوبەکــری ســدیق و یەکێــک بــۆ عەبدوڵــاڵی کــوڕی عومــەری کــوڕی 

ــی  ــی عەل ــە دایک ــۆی ک ــوڕی خ ــەینی ک ــە حوس ــی داوەت ــاب و یەکێکیش خەت

ــەینە )7(. ــوڕی حوس ک

ــە  ــەرهاتە داوە و کروویانەت ــەم بەس ــان ب ــی زۆری ــەکان رەواجێک ــارە فارس دی

ــە  ــەک خان ــە ی ــت ل ــی بەی ــان و ئەهل ــاکانی خۆی ــەوەی پادش ــۆ ئ ــاوێک ب پاس

ــن )8(. ببین

ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە و شــایانی لێکۆڵینەوەیــە، ئەوەیــە کــە ئــەوەی 

ــۆ  ــەک ب ــە پەردەی ــە ل ــووە جگ ــچ نەب ــارساوە، هی ــالمی( ن ــی ئیس ــە )فتوحات ب

ــەوەی  ــداوە نەت ــەوە هەوڵیان ــە رێی ــە ل ــب ک ــی تەعری پرۆســەیەکی درێژخایەن

ــەن  ــەی لەنێوبب ــەوە و زمانەک ــدا بتوێنن ــی جاهیلی ــەی عەرەب ــە بۆتەق ــورد ل ک

ــی  ــی ئەهل ــان و زمان ــی قورئ ــە زمان ــەوەی ک ــووی ئ ــی بەبیان ــی عەرەب و زمان
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ــوازن و  ــورد رابگ ــەنی ک ــتووانی رەس ــەپێنن و دانیش ــەردا بس ــتە، بەس بەهەش

هــۆزە عەرەبــەکان لەشــوێنیان نیشــتەجێ بکــەن و ئاییــن و بەهاکانــی بەنــاوی 

ــەالزەری( ــەش قســەیەکی )ب ــەی ئەم ــن منوون ــەوە. دیارتری ــد لەبیرببەن تەوحی

ــەر  ــاب و لەس ــوڕی خەت ــەر ک ــە عوم ــەردەمی خەلیف ــە س ــت "ل ــە دەڵێ ــە ک ی

ــا  ــک نەم ــتە خاکێ ــرە بس ــەی جەزی ــە ناوچ ــەم، ل ــوڕی غەن ــاز ک ــتی عەی دەس

ــت" )9(. ــح نەکرابێ فەت

***

ئــەوەی یارمەتــی بەعەرەبکردنــی ناوچەکانــی کــوردی دا، پــڕۆژەی بەشــارکردنی 

ــەش  ــالد(، ئەم ــر الب ــن )متصی ــەرەب پێیدەڵێ ــەوەی ع ــان ئ ــوو، ی ــان ب ناوچەکانی

ــە  ــتەجێکردنی خێڵ ــان و نیش ــۆ هێن ــت ب ــان دێ ــای پالندان ــە مان ــە ب زاراوەیەک

ــتکردنی  ــی دروس ــی پڕۆژەکان ــران لەڕێ ــح دەک ــەی فەت ــەو ناوچان ــەکان ل عەرەب

ــت:  ــارەوە دەڵێ ــەالزەڕی لەوب ــڕی. ب ــی و کارگێ ــی حوکمڕان ــەوت و بارەگاکان مزگ

"عەبــاس کــوڕی هیشــام ئەلکەلبــی لــە زاری بابــی و ئەویــش لــەزاری باپیرییــەوە 

بــۆی گێڕامــەوە کــە ئــەوەی یەکەمجــار پێــی نایــە نــاو شــاری مووســڵ و عەرەبــی 

ــەوە  ــوو". دوای ئ ــی ب ــوڕی عەرفەجــەی بارق ــدا نیشــتەجێکرد هەرســەمەی ک تێ

عــەرەب لــە شــارەکەدا روویــان لــە زیادبــوون کــرد و دەســتیان بەســەر کاروباریدا 

گــرت و زمانــی عەرەبــی داســەپا و داوونەریتــی عەرەبــی شــوێنی نەریتــی کۆنــی 

ــەوە )10(. دانیشــتووانی گرت

لــەوەش زیاتــر، عەرەبــەکان هەرچــی سیســتەمی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی 

هەیــە هەڵیانوەشــاندەوە و بەهــای نوێیــان بەســەردا ســەپاندن کــە هیــچ 

پەیوەندییەکیــان بــە کۆمەڵگــەی کوردییــەوە نەبــوو. د.تریفــە ئەحمــەد عوســان 

بەرزنجــی لــە کتێبــی )إســهامات العلــاء االكــراد يف بنــاء الحضــارة اإلســالمية خالل 

القرنــني )7-8( - دار الكتــب العلميــة – بــروت 2010( لــە الپــەڕە 46 دا دەڵێــت: 
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ــەوەی  ــا باڵوبوون ــورد تەنی ــی ک ــە ناوچەکان ــالمی ل ــی ئیس ــەوەی ئایین "باڵوبوون

باوەڕێکــی ئایینــی نەبــوو، تەنیــاش ملمالنێیــەک نەبــوو لەنێــوان ئیســالم و 

ئایینەکانــی دیکــەی ناوچەکــە، بەڵکــو باڵوبوونــەوەی کولتوورێکی نــوێ بوو پێش 

هەمــوو شــتێک. باڵوبوونــەوەی زمــان و کولتــووری عەرەبــی و رێکخســتنەوەی 

ــی  ــە دەوڵەت ــوون ل ــای هاوواڵتیب ــووە بنەم ــی، ب ــییەوەو فێربوون ــەڕووی سیاس ل

ــالمیدا")11(. ئیس

بەمجــۆرە لــە دەوڵەتــی نوێــدا هەرکەســێک ویســتبای لــە بــواری ئابــووری یــان 

کولتــووری، یــان کارگێــڕی و حوکمڕانیــدا کار بــکات، دەبــوو ســەرەتا زمانــی 

ــوەری  ــە پێ ــە بوون ــەکان ک ــوو بەهــا عەرەبیی ــێ و هەم ــی بەباشــی فێربب عەرەب

هاوواڵتیبــوون بــە بەهــای خــۆی بزانــێ، بەبــێ ئەمــە نەیدەتوانــی لــەم دەوڵەتــە 

ــەی هاوواڵتــی. ــە پل ــەدا بگات نوێی

ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە ئــەم سیســتەمە ئابوورییــە کــە مێژوونووســانی عــەرەب 

بــە شــانازییەوە باســی دەکــەن بەســەر ناوچەکانــی کورددا ســەپێندرا، سیســتەمی 

بیابــان بــووە، کــە هەموومــان دەزانیــن لــە بیابانی ئــەو ســەردەمەدا نە کشــتوکاڵ 

هەبــووە نــە پیشەســازی و تەنیــا شــوانکارەیی هەبــووە. لێــرەدا پرســیار لەبــارەی 

تیۆرییــە ئابوورییەکان و سیســتەمی باج و شــێوازەکانی بەرهەمهێنانی کشــتوکاڵی 

دەکەیــن کــە لەگــەڵ خۆیــان هێناویانــە.

لــە  بــاس  ئیســالمی  عەرەبــی  مێژوونووســانی  کۆمەاڵیەتیشــەوە،  لــەڕووی 

ــە  ــی چین ــینی و پێکهاتن ــی و شارنش ــی خێزان ــی و ژیان ــەندنی کۆمەاڵیەت پەرەس

ــەو ناوچانــەی فەتحیــان کــردوون. لێــرەدا ناچاریــن  کۆمەاڵیەتییــەکان دەکــەن ل

ــاز و  ــە حیج ــەی ل ــتەمە کۆمەاڵیەتیی ــەو سیس ــە ئ ــەوە ک ــەوە بکەین ــت ل جەخ

نیمچــە دوورگــەی عەرەبــی هەبــووە، سیســتەمێکی خێڵەکــی بــووە کــە پایەکانــی 

لەســەر بااڵدەســتبوونی بەهێزترینــی نــاو خێــڵ دامــەزراوە. عــەرەب شــێوەژیانی 
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شارنشــینییان نەناســیوە بەڵکــو زۆرتــر ئاشــنای ژیانــی خێــڵ و کۆچــەری بــوون و 

بــەدوای پەیداکردنــی لــەوەڕ و ئــاوەوە بــوون بــۆ مااڵتەکانیــان، کەواتــە ئــەوە کام 

سیســتەمی شارنشــینییە کــە لەگــەڵ خۆیان بــۆ ناوچــە کوردییەکانیان هێنــاوە )12(.

پەالمار- تااڵن و کوشتار.. ئامرازەکانی تەعریب

نووســەر ئــادەم میتــز لــە کتێبــی ) الحضــارة اإلســالمية يف القــرن الرابــع الهجــري 

–القاهــرة – مكتبــة وهبــة 1957م ( باســی ئــەوە دەکات کــە حوکمــی ئیســالمی 

مافــی سیاســی بــە خەڵکــی ناوچــە فەتحکــراوەکان داوە، جگــە لــە مافــی 

خەالفــەت و ئیامەتــی و ئەمیرایەتــی جیهــاد، لەگــەڵ ئەوەشــدا، )ئەهلی زیممە( 

واتــە ئەوانــەی ســەر بــە ئایینــی دیکــە ماونەتــەوە و نەبوونەتــە موســڵان، ئازادی 

ئاینییــان هەبــووە!

لێــرەدا دەپرســین: کەواتــە چــۆن زیاتــر لــە حەفتــا فەرمانــی رەشــەکوژی لــە دژی 

شــوێنکەوتووانی ئایینــی ئێــزدی لــە ســەردەمە جیاوازەکانــی حوکمــی ئیســالمیدا 

لــە کوردســتان بەڕێوەچــوون؟ )13(.

بەنــی  میرنشــینیی  کــوردی، وەک  میرنشــینیی  ئەزموونــی هەنــدێ  رەنگــە 

ــەی  ــی ناچاریان ــە قبوڵکردن ــەکان و هەندێکــی دیکــەش ل ــان مەروانیی شــەداد ی

کەتوار)واقــع(ەوە ســەرچاوەی گرتبــێ، واتــە هیــچ بژارەیەکــی دیکە لەبەردەســتی 

حاکمــە عەرەبــەکان نەبــووە و رەنگــە دەوڵەتــی ئیســالمی پێویســتی بــە هێــزی 

ئەوانیــش بووبــێ بــۆ بەرگــری لــە ســنوورەکانی دەوڵــەت لــە بەرامبەر چاوپۆشــی 

ــۆ مــاوەی  ــش ب ــاز، ئەوی ــدێ دەســەاڵت و ئیمتی ــە هەن ــە ب ــی ناچاران و رازیبوون

کــورت بــووە.

هەوڵیانــدەدا  کوردییــەکان  ناوچــە  ســەر  دادەســەپێرانە  حاکانــەی  ئــەو 
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ــەر  ــووە لەس ــی زۆری هەب ــە کاریگەرییەک ــە هەمیش ــدەن ک ــک ب ــە وەتەرێ ل

ــش  ــوپا، ئەوی ــو س ــۆ نێ ــەکان ب ــە عەرەب ــە کۆچەریی ــی خێڵ ــکردنی پیاوان کێش

ئەوەبــوو کــە رێگەیــان بــە بەشــداران دەدا بەشــێک لــە دەســتکەوتەکانی شــەڕ 

بــۆ خۆیــان ببــەن، هەروەهــا پارچــە زەوی وەربگــرن، بــەاڵم ئەمــە هیــچ کاتێــک 

وای لــە پیاوانــی کــورد نەکــردووە بەشــداری لــە شــەڕ و پەالمــاردا بکــەن لەبــەر 

هۆیەکــی ســادە، ئەویــش ئەوەبــوو کــە ئــەو زەوییانــەی بەڵێنــی دابەشــکردنیان 

دەدرا، لــە بنەڕەتــدا موڵکــی باووباپیرانــی خۆیــان بــوون، یــان موڵکــی خەڵکــی 

ناوچەکانــی خۆیــان، دەســتکەوت و ســەبایاش هــەر کچــی هاوزمانەکانــی 

ــان بــوون. خۆی

بــەاڵم مەســەلەی دڵســۆزیی موســڵانانی کــورد بــۆ دیــن و دەوڵــەت لــە 

ــۆی  ــتی خ ــە رسووش ــە ب ــووە ک ــەرچاوەی گرت ــەوە س ــەم میللەت ــتی ئ رسووش

دڵســافە، کــورد بەوپــەڕی دڵســۆزی و بێدەنــگ بەشــدارییەکی کارای لــە 

بنیاتنانــی دەوڵەتــی عەرەبیــی ئیســالمیدا کــردووە. شــەرەفخانی بەتلیســی لــە 

ــوننی و  ــورد س ــەی ک ــت: "زۆرین ــدا دەڵێ ــی یەکەم ــەرەفنامە- بەش ــی ش کتێب

لەســەر مەزهەبــی شــافیعین، بــە گەرموگوڕییــەوە کار بــە شــەریعەتی ئیســالمی 

دەکــەن و لەســەر رێــڕەوی پەیامهێنــی ئیســالم و خەلیفەکانــی راشــیدینن" )14(.

تواندنەوەی کولتووری لەناو عروبەدا 

عــەرەب لەژێــر بەیداخــی ئیســالمدا کاریــان بــۆ ئــەوە کــردووە کــورد و 

ــۆ ئەمــەش ســوودیان  ــەوە و ب ــەدا بتوێنن ــەی عروب ــە بۆت ــی دیکــە ل نەتەوەکان

لــە قورئــان وەرگرتــووە کــە بــە زمانــی عەرەبــی دابەزیــوە. ئەمــە کــراوە 

ــتێک و  ــوو ش ــی هەم ــۆ تەعریب ــک ب ــەک و ئامرازێ ــەک و بیانووی ــە پەردەی ب
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ــی  ــر و دژایەت ــە کوف ــتابێ ب ــە وەس ــێک دژی ئەم ــەر کەس ــی ه تۆمەتبارکردن

ــودا. ــی خ ــانی و دین ــی ئاس ــالم و پەیام ئیس

ــی  ــەوەی دین ــۆ باڵوکردن ــدان ب ــە هەوڵ ــت: "موســڵانان کەوتن ــەالزەری دەڵێ ب

ئیســالمی لــەو ناوچانــەی فەتحکرابــوون، ئەمــەش پێویســتی بــە هــەوڵ 

ــە  ــە ل ــاوەڕە نوێی ــەم بیروب ــن ئ ــۆن بتوان ــە چ ــوو ک ــتنێکی زۆر هەب و رێکخس

ــان  ــە دەروونی ــەکان ل ــاوەڕە کۆن ــەن و ب ــر بک ــدا جێگی ــی خەڵکەکەی دەروون

دەربهێنــن و تەنیــا بــەوە نەوەســن کــە موســڵانبوونی خۆیــان رابگەیێنــن. بــۆ 

ــردە سیاســەتی نیشــتەجێکردنی  ــەت رووی ک ــەو ئامانجــە، دەوڵ ــی ئ بەدیهێنان

ــی  ــانی کۆچ ــەوەش هاوش ــراوەکان، ئ ــە فەتحک ــە ناوچ ــڵان ل ــی موس عەرەب

هەمەجــۆری عــەرەب لــە دوورگــەی عەرەبییــەوە بــۆ ئــەم ناوچــە نوێیانــە" )15(.

ئەمــە دەریدەخــات کــە پرۆســەی تەعریبــی کــورد و لەنێوبردنــی بیروباوەڕیــان 

ــۆڕا و  ــە خ ــەروا ل ــان ه ــە ناوچەکانی ــەرەب ل ــتەجێکردنی ع ــان و نیش و زمانی

ــک  ــەوەی هەندێ ــتی وەک ئ ــێوەیەکی رسووش ــان بەش ــووە ی ــەوت نەب بەڕێک

بانگەشــە دەکــەن، بەڵکــو بــە فەرمــان و بــە پــالن بــووە لــە لووتکــەی 

ــووە. )16(        ــەت ب ــییەکەی دەوڵ ــە سیاس ــەری رژێم ــە س ــەوە ک خەالفەت

ــة  ــة - مطبع ــارة العربي ــالم والحض ــی )اإلس ــە کتێب ــی ل ــورد عەل ــەد ک محەمم

ــة - الجــزء االول – 1968(  التأليــف والرجمــة والنــرش - القاهــرة الطبعــة الثالث

دەچێتــەوە ســەر ئــەوەی یاقوتــی حەمــەوی باســی کــردووە کــە چــۆن ئەڵقــەی 

ــری  ــەوەی دانیشــتووانی ناوچــە فەتحکــراوەکان فێ ــۆ ئ ــەوە ب ــرکاری دەکران فێ

زمانــی عەرەبــی بکرێــن. ئەوکاتــە ئیــدی ئــەم زمانــە ببــووە زمانــی حوکمڕانــی 

ــی  ــا نەیدەتوان ــی نەزانیب ــەی بەباش ــەم زمان ــەر ئ ــێک ئەگ ــڕی و کەس و کارگێ

کتێبــی  لــە  خەلدوونیــش  ئیــن   .)18  -  17( بەڕێوەببــات  رۆژانــەی  کاروبــاری 

ــەوەکان  ــت: "نەت ــاش 400( دەڵێ ــی پ ــەم- الپەڕەکان ــی یەک ــە- بەش )موقەدیم
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لــە هەمــوو ناوچــە مەملەکەتــەکان زمانــی خۆیــان فەرامــۆش دەكــرد و ئیــدی 

ــان" )19(. ــووە زمانی ــی دەب ــی عەرەب زمان

پڕۆژەکانــی تەعریــب و گۆڕینــی بەردەوامــی دیمۆگرافــی لــە کوردســتان 

بــۆ  کــورد  تاکــی  ئینتیــای  ســەر  دانایــە  خراپــی  زۆر  کاریگەرییەکــی 

ــج-  ــای کورمێن ــەی چی ــەر ناوچ ــە لەس ــان ک ــی ئەمڕۆش ــەی، فۆکەس نەتەوەک

ــی  ــان جارێک ــە دیس ــەم ناوچەی ــە ئ ــرێ ک ــەرچاوە دەگ ــەوەوە س ــە، ل عەفرین

ــی  ــان پرۆســەی گۆڕین ــەرەوڕووی هەم ــی تورکــی ب دیکــە لەســایەی داگیرکاری

دیمۆگرافیــا دەبێتــەوە و ئەمــەش تەواوکــەری هەمــان پالنەکانــی پێشــووە کــە 

ــە  ــی و چاکســازیی کشــتوکاڵی بەڕێوەچــوون و ل ــاوی پشــتێنەی ئەمن ــر ن لەژێ

بنەڕەتــدا بوونــی مێژووییانــە و رەســەنی کوردیــان لــەم ناوچەیــە کــردە ئامانــج.

پڕۆژەکانی تەعریب و گۆڕینی دیمۆگرافی لە چاخی نوێدا

پــالن  بــێ  و  بەشــێوەیەکی رسووشــتی  عــەرەب  خەڵکــی  ســەرەتادا،  لــە 

ــە  ــەوە ل ــە خێزان ــان ب ــی ی ــێوەی تاکەکەس ــن. بەش ــەی عەفری ــتنە ناوچ گەیش

ناوچەکانــی دەوروبــەری عەفرینــەوە بــە مــەڕ و مااڵتەکانیانــەوە بــۆ لەوەڕگــە 

ــی کەشــوهەوا  ــەم کۆچــە بەهــۆی گۆڕان ــن. ئ ــاو و ژیانێکــی باشــر دەهات و ئ

بەهــۆی  ئــەوان  ناوچەکانــی خۆیــان.  لــە  بــوو  لەوەڕگــە  لەنێوچوونــی  و 

کەشــوهەوای مامناوەنــد و رووبــەری بەرفراوانــی ســەوزایی کــە لەگــەڵ ژیانــی 

ئاژەڵــداری دەگونجــا، روویــان دەکــردە چیــای کورمێنــج. هەندێکیــش بەهــۆی 

ناکۆکــی و دووژمنداریــی خێڵەکــی و لــە ترســی تۆڵــە پەنایــان بــۆ ئــەو ناوچەیــە 

ــە  ــوون و ل ــرات ب ــی و عمێ ــی نعێم ــە هۆزەکان ــە ل ــەی ئەمان ــا، زۆرین دەهێن

ــن. ــەوە دەهات ــج و جەرابلوس ــاب و منب ــان ب ــەب، ی ــی حەل رۆژهەاڵت
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هەنــدێ خێزانــی عەرەبیــش کــە هاتنــە عەفریــن و تێیــدا گیرســانەوە، ئەوانــە 

ــاڵی  ــە س ــەوەی ل ــاش ئ ــوون پ ــکەندەرۆنەوە هاتب ــوای ئەس ــە لی ــە ل ــوون ک ب

ــە  ــە لەوان ــەم خێزانان ــا. ئ ــە خاکــی تورکی ــووە بەشــێک ل ــە فەرمــی ب 1939دا ب

بــوون کــە نەیانویســت لەســایەی دەســەاڵتی نوێــی تورکیــادا درێــژە بــە ژیــان 

ــوای  ــەڵ لی ــی لەگ ــی و لێکچوون ــۆی نزیک ــژارد بەه ــان هەڵب ــدەن و عەفرینی ب

ئەســکەندەرۆنە. زۆرینــەی ئەمانــە لــە هۆزەکانــی عەجــان و حەرکــوک بــوون، 

ــالن  ــی پ ــۆ جێبەجێکردن ــرازی دەســتی رژێمــی بەعــس ب ــە ئام ــش بوون دواتری

ــەو  ــە. ل ــتووانی ناوچەک ــەی دانیش ــی پێکهات ــب و گۆڕین ــی تەعری و پرۆژەکان

چوارچێوەیەشــدا و بەگوێــرەی یاســای چاکســازیی کشــتوکاڵی، زەویــوزاری 

کشــتوکاڵییان بەســەردا دابەشــکرا. بەشــی زۆری هاتووەکانی ئەم شــەپۆلە وەک 

پێشــر گوتــم، لــە چوارچێــوەی بزاوتێکــی رسووشــتیی جێگۆڕکێــدا بــوو کــە لــە 

ــی روودەدات. کــورد  ــووری و کۆمەاڵیەت ــی ئاب ــە هۆکارگەل ــەک ب هــەر ناوچەی

بــە گەرمــی باوەشــی بــۆ ئەمانــە کــردەوە و بەشــێکیان فێــری زمــان و نەریــت 

ــی  ــرازی جێبەجێکردن ــە ئام ــیان بوون ــوون، هەندێکیش ــەکان ب ــا کوردیی و بەه

ــتییەکان. ــڕۆژە رەگەزپەرس پ

تەعریب لە سەردەمی رژێمی بەعس

ــی  ــتێنەی عەرەب ــی پش ــی جێبەجێکردن ــە ئامانج ــتەجێکردن ب ــی نیش پڕۆژەکان

ــە  ــی بەعــس ل ــاش گەیشــتنە دەســەاڵتی حیزب ــج پ ــای کورمێن ــە ناوچــەی چی ل

ــی  ــن قۆناخ ــدی خەتەرناکری ــە ئی ــوێ. ئەم ــی ن ــووە قۆناخێک ــاڵی 1963، چ س

بــوو چونکــە بڕیــاری سیاســی لەپشــتەوە بــوو، بــە سەرپەرشــتی و پشــتیوانی و 

پاراســتنی الیەنێکــی دەســەاڵتدار بەڕێوەدەچــوو کــە بڕیــاری دابــوو ناوچەکــە 
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ــەو ناوچەیــە  هەڵکێشــێت  تەعریــب بــکات و رەگوڕیشــەی مێژوویــی کــورد ل

و لەنێوببــات. عەرەبــە هــاوردەکان، تەنیــا کاتێــک ناوچەکانــی خۆیــان و 

ماڵەکانیــان بەجێدەهێشــت کــە دڵنیــا دەبــوون لــەوەی ژیانێکــی باشــریان بــۆ 

مســۆگەر دەکــرێ و دەپارێزرێــن، بەڵێنــی زۆریــان پێــدەدرا کــە پارچــە زەویــی 

ــە  ــن، ئەم ــەقامگیر دەب ــدا س ــان تێی ــان و مااڵتەکانی ــرن و خۆی ــت وەردەگ بەپی

بــۆ ئــەوان وەکــو خەونێــک بــوو، بــەاڵم بــۆ ئــەوەی کــورد نــەورووژێ، لەژێــر 

پــەردەی یاســای چاکســازیی کشــتوکاڵیدا بەڕێوەدەچــوو، دواتــر هەنگاویــان بــۆ 

قۆناخــی دووەم نــا کــە بریتیبــوو لــە جێگیرکردنــی موڵکایەتــی ئــەوان لەســەر 

ــەکان. زەویی

لــە ســەرەتادا، رژێمــی بەعــس دەســتی بەســەر رووبەرێکــی بەرفراوانــی زەویــی 

ناوچەکــەدا گــرت کــە موڵکــی کۆمەڵێک موڵکــداری کــورد بــوون و موڵکایەتییان 

بــۆ )زەویــی دەوڵــەت( گــۆڕدرا، ئــەوەش ســەرباری رووبەرێکــی بەرفــراوان لــە 

دەشــتایی و زەویــی چاکنەکــراو و چیا و دۆڵ و حەرەمی ناوچە شــوێنەوارییەکان 

و ئــەو ناوچانــەی مۆرکــی ســەربازییان هەبــوو، هەروەهــا زەوییەکانــی ئەوقــاف 

و قشــڵە و کارخانــە و کانەکانــی بــەرد و ســامانی رسووشــتی، ئەمانــەش شــوێنی 

ــاژەڵ  ــی ئ ــە لەســەر لەوەڕاندن ــەکان ک ــووە نوێی ــە هات ــۆ عەرەب ــوون ب گونجاوب

ــە کــە  ــان و پێویســتیان بــە لەوەڕگــەی بەرفــراوان هەبــوو. ئــەم رووبەران دەژی

زیاتــر لــە 30%ی خاکــی ناوچەکــە بــوون، لــە قۆناخــی یەکەمــدا بوونــە موڵکــی 

دەوڵــەت، پاشــان بــە گرێبەســتی کرێــی ســااڵنە و بــە پارەیەکــی کــەم بەســەر 

ــۆ  ــان ب ــە قۆناخــی دووەمــدا یاســای تایبەتی ــی هــاوردەدا دابەشــکران. ل عەرەب

ــان  ــرا و تاپۆی ــەکان جێگیرک ــەر کرێگرت ــەکان لەس ــی زەویی ــرا و موڵکایەت دەرک

ــن  ــەوەی بتوان ــرا بۆئ ــۆ ک ــرا و هەمــوو ئاسانکارییەکیشــیان ب ــەوان ک ــاوی ئ بەن

ــتکردنی  ــەرز و دروس ــینی ق ــی بەخش ــەوەش لەڕێ ــەوە، ئ ــوێنانە مبێنن ــەو ش ل
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ــە  ــە بوون ــینگە نوێیان ــەم نش ــان ئ ــوزاری. پاش ــی خزمەتگ ــان و گەیاندن رێگەوب

ــە  ــان بوون ســەنتەرەکانی باڵوکردنــەوەی فکــری عروبــی و بەعســی و هەندێکی

ــران و وەک  ــە چەکدارک ــی، ئەمان ــم و دەزگا ئەمنییەکان ــتیوانی رژێ ــزی پش هێ

هێــزی پشــتیوانی میللــی بەکاردەهێــران لەکاتــی پێویســتدا.

لەهەمانکاتــدا سیاســەتی تەنگپێهەڵچنیــن لــە دژی دانیشــتووانی رەســەنی 

لــە زەویــی چاکســازیی  بووبــێ  بێبەشــکردنیان  بــە  پیادەکــرا، جــا  کــورد 

ــە  ــکردنیان ل ــان بێبەش ــاوردە، ی ــی ه ــۆ عەرەب ــنووردارکردنی ب ــتوکاڵی و س کش

ئاســانکارییەکانی وەک خزمەتگــوزاری و قــەرز کــە بــۆ عەرەبــەکان لــەو رووەوە 

دەســت و دڵفــراوان بــوون، ئــەوە جگــە لــە گوشارخستنەســەر ژیانــی رۆژانەیــان 

ــی  ــە فەرمانگەکان ــان ل ــارە فەرمییەکانی ــەردەم کاروب ــەرە خســتنە ب ــی تەگ لەڕێ

دەوڵــەت و رێگــری لــە زمــان و کولتــووری رەســەنی خۆیــان تاوەکــو ناچاربــن 

ناوچەکانیــان چۆڵبکــەن و النیکــەم ملکەچــی ئــەم واقیعــە نوێیــە بــن. زۆرینــەی 

ئــەو عەرەبانــەی بــە بڕیــاری و سیاســی و بــە ئامانجــی تەعریــب لــەم قۆناخــەدا 

ــەفیرە،  ــاب، س ــج، ب ــەب )منب ــی حەل ــی رۆژهەاڵت ــی ناوچەکان ــران، خەڵک هێ

ئەبــو زهــوور و ئەعــزاز( بــوون، هەروەهــا خەڵکــی رەقــە، بەتایبەتــی لــە هــۆزی 

)ئەلبوبنــی( کــە بــە سەرپەرشــتی لیژنــەی دابەشــکردنی زەویــوزار شــوێنی 

نیشــتەجێبوونیان بــۆ دابینکــرا. زۆربــەی ئەمانــە لــە رۆخــی رووبــاری عەفریــن و 

ــی نیشــتەجێکران. ــس و گوندەکان ــی جوممــە و جندرێ دەشــتی بەپیت

ــوون و  ــەت ب ــەری دەوڵ ــن فەرمانب ــە عەفری ــەی هێران گرووپێکــی دیکــە لەوان

ــایەی  ــی و لەس ــاری ئەمن ــە بڕی ــە ب ــوون ک ــە ب ــە هاوردان ــەو عەرەب ــی ئ تێکەڵ

سەرپەرشــتیی دەوڵەتــدا هێرابــوون. ئەمانــە کــە بــە )تــات( نــارساون، زۆرینەیان 

خەڵکــی دارەت ئەلعیــزە و ئەعــزازی دراوســێی عەفرینــن، هەندێکیشــیان 

لــە ناوچەکانــی نوبــل و زەهــرا و حەییــان و تەلرەفعەتــەوە هاتــوون، لــە 



55

عەفرین .. دەروازەی دەریای نێوەڕاست

بەرامبەریشــدا فەرمانبەرانــی کــورد لــە دەرەوەی ناوچــەی خۆیــان دادەمــەزران. 

حیزبــی بەعــس زۆر پشــتی بــەو سیاســەتە دەبەســت کــە فەرمانبــەر لــە 

پارێزگاکانــی دیکــەوە بهێنــێ، بەتایبەتــی لــە پارێزگاکانــی کەنــار دەریــا، ئەمانــە 

لــە فەرمانگەکانــی دەوڵــەت یــان وەکــو مامۆســتا دادەمــەزران، جگــە لەوانــەی 

وەک پۆلیــس، یــان کارمەنــدی ئاســایش و وەک ســەرباز رەوانــەی ئــەوێ دەکران.

ــی  ــی پڕۆژەکان ــە جێبەجێکردن ــوو ل ــە رۆڵێکــی ســەرەکییان هەب ــوو ئەمان هەم

تەعریــب و راگواســتنی کــورد، هەربۆیــە تاوەکــو ئەوپــەڕی پشــتگیری دەکــران 

لەالیــەن رژێمــەوە و دەســتیان بەتــەواوی ئــاوەاڵ کرابــوو، هــەر ئــەوەش 

ــاوەن  ــازرگان و خ ــک و ب ــاوەن موڵ ــە خ ــدا ببن ــی کەم ــردن لەماوەیەک وای لێک

ــەزراوە. دام

***

ــە هــۆی پەیدابوونــی تاقــم  ــە پێشــەوە باســانکردن، بوون ــەی ل ــەم هەنگاوان ئ

و گرووپــی هەمەجــۆر لەســەر جوگرافیــای عەفریــن، ئینجــا بەدوایــدا قۆناخــی 

ئیــدارەدان و رێکخســتنی ئــەم گرووپانــە و دروســتکردنی کۆمەڵگــە هــات بــۆ 

ئــەو عەرەبانــەی لــە گونــدەواری حەلــەب، رەقــە، ئیدلــب و ناوچەکانــی دیکەوە 

هێرابــوون و ژمارەیــان لــە ماوەیەکــی کەمــدا گەیشــتە زیاتــر لــە 25 کۆمەڵگــەی 

ــا گۆڕینــی بــاری دیمۆگرافــی و تێکدانــی  نیشــتەجێبوون، ئامانــج لەمــەش تەنی

ــە زۆرینەیەکــی رەســەنەوە  هاوســەنگی و گۆڕینــی کۆمەڵگــەی کــوردی بــوو ل

کــە لەســەر خاکــی خۆیــان بــوون، بــۆ کەمینەیــەک کــە لــە ناوچەکانــی خۆیانــدا 

ــەم  ــە نامۆبــوون بکــەن. ئامانجــە ســراتیژییەکەی رژێمــی بەعــس ل هەســت ب

ــە  ــەردەم هــەر پڕۆژەیەکــی سیاســی کــوردی ل ــە رێ لەب ــوو ک پرۆســەیە ئەوەب

ئاینــدەدا دابخــات.

ــازیی  ــای چاکس ــایەی یاس ــە س ــە ل ــتەجێبوون ک ــی نیش ــن کۆمەڵگەکان دیارتری
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کشــتوکاڵدا لــە عەفریــن هەڵتۆقیــن، بریتیبــوون لــە کۆمەڵگەکانــی )قارســان(، 

)کانــی دینکــێ( لــە نزیــک گونــدی شــادیرە و )مەنســوورە( لــە نزیــک گونــدی 

ــۆ،  ــەل حەم ــلوور، ت ــەل س ــل، ت ــی تەرتەوی ــا کۆمەڵگەکان ــە.. هەروەه فرێری

محەممەدیــە، مەرســاوە، نەرسیــە، فرێریــە، دێربەڵــوت، حەجیلــەر، ئەبوکەعــب، 

وێرغــان، کەفرمــوز، بابلێــت، کەوکەبــە، ئەنابــە، مەریەمیــن، شــوارغە و زەیدییە.

دیارتریــن ئــەو هــۆزە عەرەبانــەش کــە رژێمــی بەعــس بــۆ بەدیهێنانــی 

ــی گــەورە  ــان کۆمەڵ ــزان ی ــان و وەک خێ ــن بەکاریهێن ــە عەفری ــی ل ئامانجەکان

رەوانــەی ناوچــەی کوردانــی کــردن، بریتیبــوون لــە هۆزەکانــی: عمێــرات، لهێبی، 

حەســانی، عجێلــی، بــکاری، بوخەمیــس، ئەلبوبنــی، حەدیــدی، نعێمــی، عەجانی 

و حەرکــوک. ئەمانــە و کۆمەڵێــک خێزانــی دیکــە کــە ســەر بــە پێکهاتــەی دیکــە 

بــوون، ســەرەتا ٪3ی دانیشــتووانیان پێکدێنــا، بــەاڵم بەخێرایــی و بەشــێوەیەکی 

ــتیوانی  ــۆی پش ــارە بەه ــرد، دی ــان ک ــە هەڵکش ــان رووی ل ــتی ژمارەی نارسووش

ــۆ  ــردن ب ــکێش دەک ــانکارییەکی پێش ــوو ئاس ــە هەم ــەت ک ــتەخۆی دەوڵ راس

ــەوە )20(. ــان نەکەن ــۆ شــوێنی خۆی ــەوە ب ــە گەڕان ــر ل ئــەوەی مبێننــەوە و بی

چاکسازیی کشتوکاڵ وەک ئامرازێکی تەعریب

    

نووســەر پیــر رۆســتەم لــە لێکۆڵینەوەیەکیــدا ســەبارەت پشــتێنەی عەرەبــی لــە 

ــەی  ــان بەناوەک ــی، ی ــتێنەی عەرەب ــڕۆژەی پش ــت: "پ ــن، دەڵێ ــەی عەفری ناوچ

دیکــەی )چاکســازیی کشــتوکاڵی( لــە ســااڵنی حەفتاکانــی ســەدەی رابــردووەوە 

بــەرەو ناوچــەی عەفریــن کشــا و هەمــوو ئــەو زەوییــە بەپیتانــەی قووتــدا کــە 

موڵکــی دەرەبــەگ و جووتیــاری کــورد بــوون و درانــە ئــەو خێزانــە عەرەبانــەی 

لــە ناوچەکانــی دیکــەوە هێــران، ئەمە ئیــدی کاری خــۆی کــرد و کاریگەرییەکی 
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وەهــای لەســەر پێکهاتــەی دیمۆگرافیــی ناوچەکــە دانــا کــە بەداخــەوە تەنانەت 

بــەالی هەنــدێ ســیمبووڵی بزووتنــەوەی سیاســی کوردیشــەوە عەفریــن وەک 

"ناوچــەی هەمەڕەنگــی دانیشــتووان" یــان "ناوچــەی زۆرینــە کــورد" بنارسێــت. 

لەکاتێکــدا تاوەکــو شەســتەکانی ســەدەی رابــردووش لــەو ناوچەیــەدا بــە 

دەگمــەن چــاوت بــە خێزانێکــی عــەرەب دەکــەوت، ئــەو خێزانانــەش ئەوانــە 

ــە ترســی جــەور و ســتەمی تورکــی  ــوای ئەســکەندەرۆنەوە ل ــە لی ــوون کــە ل ب

تۆرانــی هەاڵتبــوون و کــورد بــە ســنگی فراوانــەوە پێشــوازیی لێکــردن" )21(.

هــەر لەوبــارەوە د. محەممــەد عەبــدۆ لــە کتێبــی ) أصــل التســميات يف منطقــة 

جبــل الكــرد ومعانيهــا( دەڵێــت: "لەمــاوەی یەکگرتنــی ســووریا و میــردا لــە 

1958 بــۆ 1960، دەوڵــەت بڕیاریــدا هەمــوو نــاوە ئەعجەمییەکانــی ناوچەکــە 

بکاتــە عەرەبــی، نووســەرەوەی ســنوور کــە ئەوکاتــە ئیرباهیــم قــادر بــوو، لەگەڵ 

ئیرباهیــم نەعســۆ، موفتیــی عەفریــن دەســتیان بــە وەرگێڕانــی نــاوی گونــدەکان 

ــەوەی  ــەاڵم جیابوون ــرد، ب ــان ک ــەم رووەوە کارێکــی زۆری ــی، ل ــۆ عەرەب ــرد ب ک

ــەواو  ــە ت ــڕۆژەی تەعریبەک ــی پ ــەرداهات و نەیانتوان ــووریای بەس ــر و س می

بکــەن".

ــات.  ــە پێکه ــارە کۆنەک ــی بڕی ــۆ جێبەجێکردن ــوێ ب ــی ن ــاڵی 1976 لیژنەیەک س

لیژنەکــە بریتیبــوون لــە ئیرباهیــم قــادر کــە هێشــتا هــەر نووســەرەوەی 

ــی و تورکیشــی بەباشــی  ــوردی، عەرەب ــە ک ــە ل ــن و جگ ــە عەفری ســنووربوو ل

دەزانــی، هەروەهــا جــۆرج عەبــود کــە شــارەزای زمانــی رسیانــی بــوو، لەگــەڵ 

نوێنــەری بەڕێوەبەرایەتــی شــوێنەوار لــە حەلــەب، ئــەم ســێ کەســە دەســتیان 

بــە گۆڕینــی نــاوە ناعەرەبییــەکان کــرد بــۆ عەرەبــی و بــۆ ئەمــەش پشــتیان بــە 

ســێ بنەمــا بەســت:

1- هێشــتنەوەی نــاوە بــە رەچەڵــەک عەرەبــی و رسیانــی و رۆمانــی- 
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یۆنانییــەکان و نــاوی ناوچــە شــوێنەوارییەکان وەک خۆیــان.

2 - تەعریبکردنی هەموو ناوە کوردی و تورکییەکان.

3 - ئەگــەر وەرگێڕانــی ناوێــک ســەخت بــوو، ناوێکــی عەرەبیــی ئاســانی بــۆ 

ــنیاز دەکرێت. پێش

ــاری  ــی بڕی ــۆی دەرچوون ــووە ه ــت ب ــە پێیگەیش ــە لیژنەک ــەی ک ــەو ئەنجام ئ

کــە  ســووریاوە  ناوخــۆی  وەزارەتــی  لەالیــەن   1977 ســاڵی  580ی  ژمــارە 

بەعەرەبیکردنــی نــاوی 190 ناوچــەی عەفرینــی لەخۆگرتبــوو. دواتــر ئــەم 

ــاری  ــەکان و ناســنامەی ب ــاو تۆمــارە فەرمیی ــە ن ــە کەوتن ــە نوێیان ــاوە عەرەبیی ن

شارســتانی و تابلــۆ و رێناکانــی ســەر رێگەوبانــەکان )22(.

 بەیاننامەیەکــی هــەردوو حیزبــی ئــازادی و یەکێتــی لە 2005/6/24 کــە تایبەت 

بــوو بــە ســاڵڕۆژی پــڕۆژەی پشــتێنەی عەرەبــی لــە عەفریــن، دەڵێــت: "بــەاڵم لە 

ناوچــەی عەفریــن نزیکــەی 18 کۆمەڵگــەی نیشــتەجێبوون لــە دەشــتی بەپیتــی 

ــۆڤینییە  ــەتە ش ــەم سیاس ــاردەر ل ــی بڕی ــکرایە الیەن ــراون، ئاش ــس ئاواک جندرێ

دژ بــە گەلــی کــورد لــە ســووریا، دەیــەوێ مۆرکــی کــوردی لەڕێــی زیادکردنــی 

کۆمەڵگــە عەرەبییــەکان لــە ناوچەکــە بســڕێتەوە" )23(.

دیارترین یاسا و بڕیارە فەرمییەکان بۆ تەعریبی عەفرین

ئامانجــی  بــە  دەرکــردووە  بڕیاریــان  چەندیــن  ســووریا  دەســەاڵتدارانی 

تەعریبکردنــی ناوچــە کوردییــەکان کــە زۆرینەیــان ســیفەتی "نهێنی"یــان 

ــۆ  ــەکان ب ــی و کارگێڕیی ــە ئەمن ــە الیەن ــەی ک ــەو بڕیاران ــن ئ ــە. دیارتری هەی

ــە  ــە ناوچ ــی ل ــاری دیمۆگراف ــی ب ــب و گۆڕین ــڕۆژەی تەعری ــی پ جێبەجێکردن
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کوردییــەکان دەریانکــردوون و عەفریــن دەگرنــەوە، ئەمانــەی الی خــوارەوەن:

1 - بڕیــاری وەزیــری ئیــدارەی خۆجێیــی، ژمــارە 580 لــە 1998/5/18 

ــەی  ــە ناوچ ــوردی ل ــدی ک ــاوی 325 گون ــی ن ــە تەعریبکردن ــەت ب تایب

عەفریــن و بــاب و کۆبانــێ.

2 - گشــتاندنی بڕیــاری وەزیــری ناوخــۆ، ژمــارە 122 لــە ترشینــی یەکەمــی 

1992 کــە ناونانــی منداڵــی تــازە لەدایکبــوو بەنــاوی کــوردی قەدەخــە 

دەکات.

3 - بڕیــاری ســەرکردایەتی سیاســی ژمــارە 1865/ س/ 25 لــە 1989/11/1 کە 

قســەکردن بــە زمانــی کــوردی بەتایبەتــی لەنێــو فەرمانبەرانــی دەوڵــەت 

قەدەخــە دەکات. بڕیارەکــە جەخــت لــە جێبەجێکردنــی بڕیارێکــی 

لــە 1986/11/11  بــە ژمــارە 2013/ س/ 25  پێشــر دەکاتــەوە کــە 

دەرچــووە.

ئیــدارەی  نــوورساوی وەزیــری  لــە جێبەجێکردنــی  - جەختکردنــەوە   4

خۆجێیــی ژمــارە 1/61/13/د کــە رۆژی 1987/4/26 دەرچــووە و تایبەتــە 

ــەکان. ــارۆچکە کوردیی ــد و ش ــاوی گون ــی ن ــە تەعریبکردن ب

5 - بڕیــاری پارێــزگاری حەلــەب، ژمــارە 786 لــە رۆژی 2000/4/20 لەبــارەی 

ــارەی  ــارە 1999ی رۆژی 2000/4/10 لەب ــی سیاســی ژم ــی ئەمن داوایەک

داخســتنی تۆمارگەکانــی فرۆشــتنی کاســێت و ڤیدیــۆی کــوردی لــە 

ــەب. ــە و شــێخ مەقســوودی حەل ــی ئەرشەفی گەڕەکەکان

ــە رۆژی 2000/12/31  ــارە 1028/س ل ــۆ، ژم ــری ناوخ ــتاندنی وەزی 6 - گش

لەبــارەی پێویســتیی وردبوونــەوە و لێکۆڵینــەوە لەکاتــی ونبوونــی 

چوارەمــی  بڕگــەی  لــە  نــوێ.  ناســنامەی  دەرهێنانــی  و  ناســنامە 

ــورد  ــە ک ــە کەســێک ک ــوێ نادرێت ــووە: ).. ناســنامەی ن ــەدا هات بڕیارەک
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ــی  ــدی شــوعبەی موخابەرات ــە رەزامەن ــێ ک ــدا نەب ــا لەکاتێک ــت تەنی بێ

گشــتی و ئەمنــی سیاســی و ئەمنــی ســەربازی بــۆ وەردەگیــرێ...(.

7 - بڕیــاری ژمــارە 580 لــە رۆژی 1977/3/23 و بڕیــاری نووســینگەی 

ــن و  ــاری عەفری ــارە 116/300 ش ــەب، ژم ــزگای حەل ــکاری پارێ جێبەجێ

دەوروبــەری )24(.

مەرسوومی )49( و تەعریب

یەکێــک لــە ئەڵقەکانــی پــالن و پــڕۆژەی پشــتێنەی عەرەبــی و تەعریبــی ناوچــە 

ــەی  ــە بەپێچەوان ــی ک ــن بەتایبەت ــتی وعەفری ــووریا بەگش ــە س ــەکان ل کوردیی

ــە پاســاوی  ــارە بەشــێوەیەکی ئاشــکرا و ب ــی پێشــوو ئەمج سیاســەتە نهێنییەکان

رووکەشــی "ناوچــە ســنوورییەکان" دەرچــوو، لەکاتێکدا وەک ئاشــکرایە ســەرجەم 

ناوچــە کوردییــەکان لــە ســووریا ناوچــەی ســنوورین، مەرســوومی ژمــارە )49(ی 

ســاڵی 2008ـــە کــە تایبەتــە بــە ناوچــە ســنوورییەکان، بەتایبەتــی مــاددەی )1( 

ــە  ــەی ل ــەو کوردان ــج، پاشــاوەی ئ ــە ئامان ــف( کــورد دەکات ــاددەی )10 ئەل و م

شــوێنی خۆیــان مــاون بخرێنــە ژێــر گوشــار لەڕێــی بێبەشــکردنیان لــە زەویــوزار 

و دروســتکردنی ئاســتەنگی یاســایی و ئیــداری بۆئــەوەی ناچاربــن مــاڵ و موڵــک 

ــەر  ــێ لەس ــچ نەب ــان هی ــەن، ی ــۆچ بک ــەرەب و ک ــنە ع ــان بفرۆش و زەوییەکانی

ــە  ــۆڤینیانە دراونەت ــتانە و ش ــای رەگەزپەرس ــری یاس ــە زەب ــە ب ــان ک زەوییەکانی

عەرەبــی هــاوردە، ببنــە کرێــکار. ئەمــە ســەرباری گورزەیــەک لــە رێــکار و 

ــە  ــە سیاســەتی بێبەشــکردن ل ــە دژی کــورد هــەر ل سیاســەتی رەگەزپەرســتانە ل

واڵتینامــە تاوەکــو دەســتگیرکردن و دادگایــی ســەربازی و پشــتێنەی عەرەبــی و 

ــد و شــارۆچکەکانیان. ــاوی گون ــی ن ــوردی و تەعریب ــی ک ــی زمان قەدەخەکردن
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داگیرکردنی عەفرین و گۆڕینی دووسەرەی دیمۆگرافیا

   

ئەمجــارە  کرێگرتەکانــی،  و  تورکیــا  لەالیــەن  عەفریــن  داگیرکردنــی  بــە 

بەتورککردنیــش هاتــە پــاڵ تەعریــب و بــووە کێبڕکــێ لەســەر خاکــی عەفریــن. 

لەگــەڵ  یەکــدی  شانبەشــانی  بەتورککــردن  و  تەعریــب  پالنــی  هــەردوو 

ئۆپەراســیۆنی ســوپای تورکیــا )چڵــە زەیتــوون( و بــە بەشــداریی ئۆپۆزیســیۆنی 

ــەری  ــە تەواوک ــش. هــەردوو پالنەک ــە پێ ــا دەچن ــری تورکی ــاژۆی الیەنگ تووندئ

ــە دژی  ــەڕ ل ــووی ش ــە 2018/1/20 بەبیان ــە ل ــیۆنە ک ــەو ئۆپەراس ــن. ئ یەکدی

پەکەکــە دەســتیپێکرد، بــە پشتبەســن بە ئەنجامــی کارەســاتباری و رووداوەکانی 

ــناکرین  ــت ترس ــدا تێدەپەڕێ ــی پێ ــتا عەفرین ــەی ئێس ــەم قۆناخ ــەر زەوی، ئ س

قۆناخــی گۆڕینــی دیمۆگرافیــە لەڕێــی راونانــی زۆرەملــێ و راگواســتنی بەزەبری 

ــن پرۆســەی  ــە لەگــەڵ گەورەتری چەکــی دانیشــتووانی کــورد، ئەمــەش هاوکات

نیشــتەجێکردنی عــەرەب و تورکــان لەشــوێنی دانیشــتووانی رەســەنی عەفرین 

کــە تورکیــا راســتەوخۆ سەرپەرشــتی دەکات و رژێمــی ســووریاش لێــی بێدەنگە.

ــەوە  ــاوی جیهان ــاک و بەبەرچ ــە رۆژی روون ــەیە ب ــەم پرۆس ــە ئ ــەیر ئەوەی س

ــەوە رەجــەب  ــا و لەســەرووی هەموویان بەڕێوەدەچێــت. ســەرکردەکانی تورکی

تەیــب ئەردۆغــان، زیاتــر لــە جارێــک ئەوەیــان راگەیانــدووە کــە بەنیــازن زیاتــر 

لــە ســێ ملیــۆن ئــاوارەی ســووری نیشــتەجێی تورکیــا لــە ناوچەکانــی ســووریا و 

لــە عەفریــن نیشــتەجێ بکەنــەوە.

پێــش  ئــەو ماوەیــەی دەکەوێتــە  کــە  بهێنینــەوە  بەبیــر  ئــەوەش  دەبــێ 

داگیرکاریــی تورکیــا، واتــە لــە 2011 تاوەکــو 2018 کــە مــاوەی دەســەاڵتداریی 

پارتــی یەکێتــی دێموکراتــی )پەیــەدە( و دامەزراندنــی کانتۆنــی عەفرینــە، 

لەژێــر  عەفریــن  ناوچــەی  خۆســەریدا  ئیــدارەی  دەســەاڵتی  لەســایەی 
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دروشــمی "برایەتــی گــەالن"دا پرۆســەیەکی گــەورەی نیشــتەجێکردنی عەرەبــی 

بەخۆوەبینــی، ئــەم پرۆســەیەش هاوشــانی راونانــی ژمارەیەکــی زۆری کــورد و 

بەتایبەتــی گەنجەکانــی عەفریــن بــوو کــە لەدەســت جــەور و زۆرداریــی دەزگا 

ئەمنییەکانــی ســەر بــە ئیــدارەی خۆســەر هەڵدەهاتــن، یــان بەهــۆی خزمەتــی 

ــی  ــەر گەنجان ــەپاندبوویە س ــەری س ــدارەی خۆس ــە ئی ــێ ک ــەربازیی زۆرەمل س

ــاردەی  ــدن و دی ــی کار و خوێن ــایش و هەل ــی ئاس ــا نەمان ــن، هەروەه عەفری

بەســەربازگەکردنی کۆمەڵگــە.

و  بۆنــەدا  لــە چەندیــن  و  جارێــک  لــە  زیاتــر  بەڕێوەبەرایەتــی خۆســەر 

ــەوان  ــەوە کــە ئ ــارە کردووەت ــان چەندب ــن بەرپرســییەوە ئەوەی ــەزاری چەندی ل

ــەوەش  ــەت ل ــردووە. تەنان ــەرەب ک ــاوارەی ع ــەزار ئ ــە 300 ه ــوازییان ل پێش

زیاتــر، نــەواف خەلیــل بەڕێوەبــەری ســەنتەری کــوردی بــۆ لێکۆڵینــەوە 

ــایتی  ــە س ــە هــەر ل ــدا ک ــە وتارێکی ــەدە(، ل ــە )پەی ــە ل ــە ســەنتەرێکی نزیک ک

ــن  ــت عەفری ــەوە، دەڵێ ــە 2020/1/22 باڵوکراوەت ــەنتەرەکە The Kurdish ل س

ــا نزیکــەی 500 هــەزار ئــاوارەی ناوچــە جیاوازەکانــی  پێــش داگیرکاریــی تورکی

ســووریای جێکردبــووەوە )25(، ئــەوە لەکاتێکــدا دەیــان هــەزار لــە دانیشــتووانی 

رەســەنی عەفریــن شــارۆچکە و گوندەکانــی خۆیــان بەجێدەهێشــت و بــەرەو 

ــرد. ــان دەک ــان کۆچی ــتان و لوبن ــی کوردس ــا و هەرێم ــا و ئەوروپ تورکی

ئەکــرەم ئەلبوننــی، نووســەر و رۆژنامەڤانــی ســووری لــە وتارێکیــدا لــە 

ــی 2020،  ــی دووەم ــارەی رۆژی 12ی کانوون ــرشق االوســط(، ژم ــەی )ال رۆژنام

لەبــارەی پرۆســەی گۆڕینــی دیمۆگرافــی کــە جەوهــەری پڕۆژەکــەی تورکیایــە لە 

عەفریــن، دەڵێــت: "تورکیــا کار بۆ پڕۆژەیەکی مەترســیداری گۆڕینــی دیمۆگرافی 

ــنوورەکانی  ــەر س ــوێ لەس ــی ن ــتکردنی کەتوارێک ــی دروس ــە ئامانج دەکات ب

ــتنەوەی  ــەرلەنوێ داڕش ــتکاریکردن و س ــی دەس ــەوەش لەڕێ ــووری، ئ الی باش
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ــڕی  ــەوێ هەبوونــی چڕوپ ــەڕووی کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەوە، دەی ناوچەکــە ل

کــورد لەناوچەکــە لەڕێــی پرۆســەی راگواســتنەوە لێکهەڵوەشــێنێ، وەبەرهێنــان 

ــی فــورات(  لەســەر ئەنجامــە ســەربازییەکانی هــەردوو ئۆپەراســیۆنی )قەڵغان

ــاری  ــاوای رووب ــی رۆژئ ــی ناوچەکان ــۆ چۆڵکردن ــوون( دەکات ب ــە زەیت و )چڵ

فــورات و باکــووری حەلــەب لــە دانیشــتووانە رەســەنەکەی، بەتایبەتیــش 

ــی  ــج و لەجێ ــاب و منب ــە ب ــو دەگات ــن تاوەک ــوس و عەفری ــی جەرابل ناوچەکان

ئــەوان ئــاوارە ســوورییەکان نیشــتەجێ دەکات، لــە هەمــووی ترســناکر دواییــن 

ــە  ــووری ل ــاوارەی س ــک ئ ــتەجێکردنی ملیۆنێ ــارەی نیش ــە لەب ــاری تورکیای بڕی

ناوچەکانــی گرێســپی و ســەرێکانی پــاش ئــەوەی لــە ئەنجامــی ئۆپەراســیۆنی 

)کانــی ئاشــتی(دا نزیکــەی 500 هــەزار کــەس لــە دانیشــتووانی ئــەو ناوچانــە 

ئــاوارە بــوون، ئەمــەش شــتێکە نــەک هــەر هەڕەشــە لــە تێکدانــی رسووشــتی 

ناوچەکــە دەکات، بەڵکــو پــالن و نیــازی حکومەتــی ئەنقەرەمــان پیشــاندەدات 

بــۆ داگیرکردنــی بەشــێک لــە خاکــی ســووریا، ئەمــەش بەگوێــرەی پەیاننامــەی 

ــە" )26(. ــی دژی مرۆڤایەتیی ــی ســاڵی 1949 تاوان جنێڤ

ئامرازەکانی تورکیا بۆ گۆڕینی دیمۆگرافیای عەفرین

راگواستنی دانیشتووانی رەسەن و رێگرتن لە گەڕانەوەیان 

تورکیــا   ،2018/1/20 لــە  ســەربازی  ئۆپەراســیۆنی  دەســتپێکردنی  لەگــەڵ 

ــانی هێرشــێکی  ــە هاوش ــی ک ــە و تۆپخانەکان ــی چــڕی فڕۆک ــی بۆردوومان لەڕێ

زەوینــی بــوو بــە ســوپاکەی و بــە بەشــداریی زیاتــر لــە 25 هــەزار چەکــداری 

ئۆپۆزیســیۆنی ســووریی پاشــکۆی خــۆی، بــە کوشــتار و وێرانکردنــی ژێرخانــی 

عەفریــن و باڵوکردنــەوەی تــرس و تۆقیــن و راگواســتنی دانیشــتووانی رەســەنی 
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ناوچەکــە پالنێکــی هەمەالیەنــی جێبەجــێ دەکــرد. زیاتــر لــە 400 هــەزار 

دانیشــتووی رەســەنی عەفریــن ئــاوارە و ســەرگەردان کــران بۆئــەوەی دۆخێکــی 

دیمۆگرافیــی نــوێ بســەپێرێ کــە خزمەتــی ئەجێنداکەیــان بــکات. بــۆ ئــەوەش 

ــن  ــەوازە بکرێ ــێن و پەرت ــووریادا لێکهەڵوەش ــای س ــە جوگرافی ــورد ل ــوو ک دەب

ــی شــەهبا و  ــە خێوەتگەکان ــە ل ــەدرێ ک ــاوارەکان ن ــەوەی ئ ــە گەڕان و رێگــە ب

نوبــل و زەهــرا بــێ مــاڵ و حــاڵ ماونەتــەوە و ژمارەیــان ئێســتا لــە ســەرووی 

200 هــەزار کەســە.

هێنان و نیشتەجێکردنی الیەنگرانی تورکیا 

لەجێگەی دانیشتووانی رەسەن

 

ــا نیــازی خــۆی راگەیاندبــوو کــە دەیــەوێ  تەنانــەت پێــش پەالمارەکــە، تورکی

عەرەبــە ئاوارەکانــی ســووریا لــە عەفریــن نیشــتەجێ بکاتــەوە. گوتــاری 

فەرمــی لــە تورکیــا پێداگیــری لەســەر ئەوەبــوو کــە دەبــێ رێــژەی کــورد لــە 

عەفریــن لــە 95%ەوە بــۆ 45% کەمبکرێتــەوە، بــۆ ئەمــەش بــە هاوئاهەنگــی 

ــە داڕشــتنی پالنێــک  ــەرەوە دەســتیان ب ــە دوو ب لەگــەڵ رژێمــی ســووریا و ل

کــرد:

لــە  ئۆپۆزیســیۆن  گواســتنەوەی گرووپــە چەکدارەکانــی  یەکــەم:  بــەرەی 

غۆتــەی رۆژهــەاڵت بــە خێزانەکانیــان و الیەنگرانیانــەوە بــۆ ناوچەکانــی 

ســنووری نێــوان تورکیــا و ســووریا، لەوانــەش: ســوپای ئیســالم بــە 10 هــەزار 

چەکــدار و الیەنگــرەوە لــە دۆمــا و مــەرەج ئەلســوڵتان.. فەیلەقــی رەحــان 

بــە نــۆ هــەزار چەکــدار و الیەنگــرەوە لــە ناوچەکانــی عەربیــن، حەموریــە و 

جوبــر- ئــەم دوو گرووپــە ســەر بــە رێکخــراوی جیهانیــی ئیخــوان موســلیمینن. 
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ــە  ــە حەرســتا و ســوپای فســتات ک ــەوەی ئەحــراری شــام ل هەروەهــا بزووتن

ــت. ــورسەی جــاران( لەخۆدەگرێ ــەرەی ن ئەحــراری شــام و فەتحــی شــام )ب

بــەرەی دووەم: گواســتنەوەی چەکدارانــی گرووپــە ســەربازییەکانی الیەنگــری 

ــا،  ــدەواری حەم ــس، گون ــووریا وەک حم ــەی س ــی دیک ــە ناوچەکان ــا ل تورکی

ئیدلــب، رەقــە و دێــرەزوور بــە خێــزان و الیەنگرانیانــەوە و جێگیرکردنیــان لــە 

ــاش راگواســتنی خەڵکــە رەســەنەکەی. ــن پ عەفری

یــارس عەبدولڕەحیــم کــە ســەرکردەی گەورەتریــن گرووپــی چەکــداری الیەنگــری 

ــانی  ــووری شانبەش ــداری س ــەزار چەک ــە 25 ه ــد ک ــک رایگەیان ــە، جارێ تورکیای

ســوپای تورکیــا لــە عەفریــن و بەنــاوی گرووپەکانــی خۆیانــەوە بەشــداریی 

ــا بانگەشــەی دامەزراندنــی  ــەوە لەکاتێکــدا تورکی ئۆپەراســیۆنەکەیان کــردووە، ئ

)ســوپای ئــازادی ســووریا( دەکات کــە ســەر بــە حکومەتــی کاتــی و هێزەکانــی 

ــە. ــو ئیئتیالفــی ســووریای پاشــکۆی تورکیای نێ

ــداری  ــی چەک ــن گرووپ ــووریا( چەندی ــازادی س ــوپای ئ ــاوەدا )س ــەم ن ــر ئ لەژێ

ئۆپۆزیســیۆن بەشــدارییان لە ئۆپەراســیۆنی )چڵــە زەیتوون(دا کرد و بەشــێکبوون 

لــە تاوانــی راگواســتنی دانیشــتووانی رەســەنی عەفریــن و نیشــتەجێکردنی 

بەرهەمــی  ســوپایە  ئــەم  ناوچەکــە.  تەعریبکردنــی  و  خۆیــان  الیەنگرانــی 

یەکخســتنی )بــەرەی نیشــتانی بــۆ رزگاری( و )ســوپای نیشــتیانی( بــوو لەژێــر 

چارشــێوی وەزارەتــی بەرگریــی حکومەتــی کاتــی کــە لــە حــەوت فەیلــەق پێکدێ 

ــت: ــەش دەبێ و بەمجــۆرە داب

- فەیلەقەکانــی )1-2-3( بــە فەرماندەیــی عەمیــد عەدنــان ئەلئەحمــەد. ئــەو 

ــا و  ــتانی(یان پێکدەهێن ــوپای نیش ــر )س ــە پێش ــرێ ک ــە لەخۆدەگ گرووپان

بریتیــن لــە )فیرقــەی ســوڵتان مــوراد، فیرقــەی حەمــزە، لیــوای موعتەســەم، 

ــر،  ــە ناوچەکانــی رەقــە و دێ ــوای ئەحــرار ئەلشــەرقیە، ســوپای شــەرقیە ل لی
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بــەرەی شــامی لــە حەلەب، جەیشــی ئیســالم لــە غۆتــەی رۆژهــەاڵت، فیرقەی 

ــەاڵت،  ــەی رۆژه ــە غۆت ــان ل ــی رەح ــەب، فەیلەق ــە حەل ــوراد ل ــوڵتان م س

فیرقــەی موعتەســەم، فیرقــەی 20ی ئــاوارەکان، فیرقــەی 34، فیرقــەی چــوارەم(.

- فەیلەقەکانــی )4-5-6-7( بــە فەرماندەیــی عەمیــد فەزلوڵــاڵ حەجــی، پێشــر 

)بــەرەی نیشــتیانی بــۆ رزگاری(یــان پێکدەهێنــا و 11 گرووپــی لەخۆدەگــرت 

ــا،  ــار دەری ــی کەن ــەی یەکەم ــب، فیرق ــازادی ئیدل ــوپای ئ ــام، س ــی ش )فەیلەق

ســوپای دووەم، فیرقــەی دووەمــی کەنــار دەریــا، ســوپای دەســتەبژێر، فیرقــەی 

یەکەمــی پیــادە، ســوپای نــەرس، شــەهیدانی ئیســالم، گرووپەکانــی داریــا، لیوای 

حوریــە و فیرقــەی 23(.

پێکهاتەی گرووپە چەکدارەکانی ئۆپۆزسیۆن لە عەفرین 

1 - فیرقــەی ســوڵتان مــوراد: ئــەم هێــزە لەالیــەن تورکیــاوە پشــتیوانی دەکرێــت و 

نوێنەرایەتــی گرووپــە تورکانییــە چەکــدارەکان دەکات. فیرقەکە لە یەکگرتنی 

ئــەم هێزانــە پێکهاتــووە: )لیــوای محەممــەد ئەلفاتیح، لیــوای بێچووە شــێرانی 

ــوای شــەهیدانی تورکــان،  ــی ســوڵتان مــوراد، لی ــی، هێزەکان زەکــی تورکان

ــەکان،  ــوای ئەرکــە تایبەت ــادە، لی ــوای دووەمــی پی ــادە، لی ــوای یەکەمــی پی لی

ــتانیی  ــوپای نیش ــی س ــی دووەم ــەڵ فەیلەق ــان لەگ ــوک(. پاش ــوای یەرم لی

ــە  ــر ل ــن و ئەشــکەنجەدانی زیات ــە گرت ــە بەرپرســە ل ســووریا یەکیانگــرت ک

ــە  ــووە ل ــتیان هەب ــی دەس ــن و ئەندامەکان ــیڤیلی عەفری ــی س )300( کەس

رفاندنــی خەڵکــی ســیڤیل بــۆ دەستخســتنی پــارە.

2 - فیرقــەی حەمــزە: ســاڵی 2016 لەالیــەن تورکیــاوە دامــەزراوە و لــەم گرووپانــە 

پێکــدێ )حەمــزە، زیقــار، رەعــد ئەلشــیال، مــارع الصمــود، یەکــەی ئەرکــە 
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تایبەتــەکان، لیــوای ســەمەرقەند کــە جەنگاوەرانــی تورکانــی ئۆزبەکســتانی 

لەخۆدەگرێــت(. ســەیف ئەبوبەکــر ســەرکردایەتی ئــەم فیرقەیــە دەکات کــە 

بەشــێکە لــە فەیلەقــی دووەمــی ســەر بــە ســوپای نیشــتیانی.

3 - فەیلەقــی شــام: بــە فەیلەقــی حومســیش دەنارسێــت. ســاڵی 2014 لــە 

ئەنجامــی یەکگرتنــی 19 گرووپــی ئیســالمیی ســەر بــە ئیخــوان موســلیمین لە 

حەلــەب و حەمــا و حومــس و ئیدلــب پێکهات و ئــەم گرووپانــە لەخۆدەگرێ: 

ــوای  ــۆ، لی ــوای هەنان ــن، لی ــوای تەمکی ــەڕاح، لی ــدەی ج ــوای ئەبوعوبەی )لی

حەتتیــن، لیــوای عیبــاد ئەلڕەحــان، لیــوای فیرقــان، ســقوری ئیســالم، لیــوای 

موجاهیدیــن، کەتایبــی ئەمجــاد، لیــوای نــرة االســالم، لیــوای اشــبال العقيــدة 

ــوای  ــا، لی ــری چی ــوای مغاوی ــن، لی ــوای فاتحی ــوای شــێرەکانی ئیســالم، لی ، لی

ئیــان، لیــوای ئەنســاری ئدلیــب(.

ــرێ:  ــە لەخۆدەگ ــەزراوە و ئەمان ــاڵی 2015 دام ــەب: س ــی حەل 4 - ژووری فەتح

)فەیلەقــی شــام، بــەرەی شــامی، ئەحــراری شــام، شۆڕشــگێڕانی شــام، ســوپای 

ئیســالم، کەتیبەکانــی فجــر الخالفــە( لەگــەڵ زیاتــر لــە 26 گرووپــی بچووکــی 

دیکــە بــە ســەرکردایەتی یــارس عەبدولڕەحیــم.

5 - بزووتنــەوەی نوورەدیــن زەنگــی: بزووتنەوەیەکــی ســەر بــە تورکیایــە و 

ــق شــەهابەدین  ــەن شــێخ تۆفی ــەب لەالی ــدەواری حەل ــە گون ســاڵی 2011 ل

دامــەزرا. ســاڵی 2018 لەگــەڵ ئەحــراری شــام لــە بــەرەی رزگاریــی ســووریادا 

یەکیانگــرت.

6 - بزووتنــەوەی ئیســالمیی ئەحــرار ئەلشــام: دامەزرێنەرەکــەی ئەبوعەبدوڵــاڵی 

حەمــەوی )حەســان عەبود(ـــە، ئەمانــە گرووپێکــی ســەلەفین و لــە یەکگرتنی 

ــی  ــالمی، گرووپ ــری ئیس ــەوەی فەج ــام، بزووتن ــرار ئەلش ــی ئەح )کەتیبەکان

)الطليعــة االســالمية( و کەتایبــی ئیــان( پێکهــات، لەالیــەن دەوڵەتانــی 
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کەنــداو پشــتیوانی دەکرێــت. ســاڵی 2019 و پــاش شکســتە گەورەکــەی لــە 

بەرامبــەر هەیئــەی تەحریــری شــام هەڵوەشــایەوە و پێکهێنەرەکانــی چوونــە 

نــاو هێزەکانــی دیکــەی ئۆپۆزیســیۆن.

ــوای  ــە لی ــێکبوون ل ــە بەش ــل(: ئەمان ــور الجب ــا )صق ــی چی ــوای هەڵۆکان 7 - لی

ــی. ــە پاڵ ــووریا چوون ــگێڕانی س ــەرەی شۆڕش ــان ب ــول، پاش ــاد ئەلڕەس ئەحف

8 - بــەرەی ئیســالمی: لــە ئەنجامــی یەکگرتنــی ئــەم گرووپانــە پێکهــات: 

ــوپای  ــد، س ــوای تەوحی ــاوەکانی لی ــی، پاش ــن زەنگ ــی نوورەدی )کەتیبەکان

ــاوەی  ــە، پاش ــاڵەت و تەمنی ــەرەی ئەس ــالمی، ب ــەرەی ئیس ــن، ب موجاهیدی

بزووتنــەوەی حــەزم و چەنــد گرووپێکــی دیکــەی بچــووک(.

9 - گرووپەکانــی: لیــوای موعتەســەم، هەیئــەی تەحریــر ئەلشــام، کەتایبــی 

مونتەســیر بیلــال، ســوپای نوخبــە، ســوپای نــەرس، فیرقــەی 51 و هەندێکــی 

دیکــە. دەبــێ ئــەوەش بەبیــر بهێنینــەوە کــە ئــەم گرووپانــە لــە یەکگرتــن و 

ــرەی بارودۆخــی رۆژ و  ــدان بەگوێ ــەوە و هەڵوەشــانەوەی بەردەوام جیابوون

ــدی )27(. ــدی و بەرژەوەن ــی پەیوەن گۆڕان

هاندانی عەرەبی هاوردە بە پارە

و  و حمــس  رۆژهــەاڵت  غۆتــەی  دانیشــتووانی  لــە  کــەس  هــەزار  دەیــان 

شــوێنەکانی دیکــە بەگوێــرەی رێککەوتــن و لێکگەیشــتنی نێــوان رژێمــی ســووریا 

و ئۆپۆزیســیۆن و بــە نێوەندگیریــی رووســیا و ئێــران گواســرانەوە و لــە عەفریــن، 

ــدارەکان  ــە چەک ــتەجێکران. گرووپ ــەنەکەی نیش ــتووانە رەس ــوێنی دانیش ــە ش ل

بــە خۆیــان و خێزانەکانیانــەوە بەگوێــرەی ئــەو لێکگەیشــتنە هێرانــە عەفریــن. 

ــان  ــوازران، ئەوەی ــەوە راگ ــەی رۆژهەاڵت ــە غۆت ــەی ل ــێک لەوان ــە کەس ــر ل زیات
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ــن  ــە عەفری ــە هاتوونەت ــەو بنەمای ــەر ئ ــەوان لەس ــە ئ ــەوە ک ــات کردووەت دووپ

چونکــە پێیانگوتــراوە عەفریــن چۆڵبــووە لــە دانیشــتووانی و چەندیــن بەڵێنیــان 

پێــدراوە کــە بــۆ هــەر خێزانێــک خانوویەکــی بەتــاڵ ئامادەیــە و پارچــە زەوی و 

کێڵگەیــان پێدەدریــت لــە موڵکــی ئــەو عەفرینیانــەی راگــوازراون. بەمانایەکــی 

ــە ماڵەکانیــان  روونــر، رێککەوتنەکــە لەســەر ئــەوە کــراوە کــە عەفرینییــەکان ل

دەردەکرێــن و عــەرەب دەهێرێتــە ســەر مــاڵ و موڵــک و زەوییەکانیــان، ئەمــەش 

بــە هاوبەشــیی رژێمــی ســووریا و تورکیا و رووســیا و ئێران و لەســایەی بێدەنگیی 

ــکادا کــراوە.  ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان والیەت

کوشتار و وێرانکاری و تۆقاندن

عەفریــن لــە 2018/3/18ـــەوە کــە رۆژی دەستبەســەرداگرتنیەتی لەالیەن ســوپای 

تورکیــا بــە هاوکاریــی گرووپــە ئیســالمییەکانی پاشــکۆی، رۆژانــە کوشــن و 

ــەر ئەمــەش ژمارەیەکــی زۆر  ــت، هــەر لەب ــدن بەخــۆوە دەبینێ ــدن و تۆقان رفان

لــە دانیشــتووانەکەی ناچاربــوون ناوچەکــە جێبهێڵــن. 12 رێکخــراوی بەرگریــکار 

رێکخــراوی  داوەتــە  یاداشــتنامەیەکیان   2019/7/15 لــە  مــرۆڤ  مافــی  لــە 

نەتەوەیەکگرتــووەکان. یاداشــتەکە لیســتێکی درێژ لــەو تاوانانەی تێــدا تۆمارکراوە 

ــراون )28(. ــەدا ک ــەو ماوەی ــن ل ــە هاونیشــتانیانی عەفری کــە دەرهــەق ب

دیموکراتیــش  ســووریای  هێزەکانــی  گشــتی  ســەرکردایەتی  بەیاننامەیەکــی 

کــە رۆژی 2020/1/19 باڵوکرایــەوە، دەڵێــت: "543 کەســی ســیڤیل بەهــۆی 

بۆردوومانــی ســوپای داگیرکــەری تورکیــا و هێزە ســووریە پاشــکۆکانی کــوژراون و 

489ی دیکــەش برینداربوونــە. 54 کــەس لەژێــر ئەشــکەنجەدا کــوژراون". لەنێــو 

قوربانییەکانــدا ژن و منــداڵ هــەن، چەندیــن رووداوی خۆکوشــن لــەو ماوەیــەدا 
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ــە  ــە زۆرداری. ناوچ ــتکردن ب ــی و هەس ــاری دەروون ــۆی گوش ــراون بەه تۆمارک

شــوێنەوارییەکان کــە لــە یۆنســکۆش تۆمارکــراون، بەر تااڵنــی کەوتــوون، چەندین 

قوتابخانــە و مــەزاری ئایینــی یــان بــە تــەواوی وێرانکراون یــان بەشــێکیان خاپوور 

ــوون و  ــزراو نەب ــە پارێ ــەم وێرانکاریی ــش ل ــی زەیتوونی ــەت دارەکان ــووە، تەنان ب

ــراون. ــوون لەنێوب ــان هــەزار دار زەیت دەی

رفاندن و دەستگیرکردن

گرووپــە چەکدارەکانــی ئۆپۆزیســیۆنی پاشــکۆی تورکیــا بــۆ تۆقاندنــی خەڵــک و 

ناچارکردنیــان بــەوەی کــۆچ بکــەن، سیاســەتی رفانــدن و دەســتگیرکردن پێــڕەو 

ــارە دەکــەن.  ــدا داوای پ ــی گیراوەکان ــەر ئازادکردن ــە بەرامب دەکــەن، زۆرجــار ل

بەپێــی بەدواداچوونــی هێزەکانــی ســووریای دیموکــرات، تائێســتا شــەش هــەزار 

کەســی ســیڤیل بەمجــۆرە دەســتگیرکراون و هێشــتا چارەنووســی 3300 کــەس 

دیــار نییــە. )29(  

کــە  بێــت   2020/5/28 رۆژی  رووداوەکــەی  منوونــە  دیارتریــن  رەنگــە 

ــاری  ــو ش ــزات(دا لەنێ ــی )حەم ــی گرووپ ــە بارەگایەک ــراو ل ــی رفێ ــان ژن دەی

عەفریــن دۆزرانــەوە پــاش ئــەوەی هێزێکــی ســەر بــە )جیــش االســالم( 

ــە  ــەردوو گرووپەک ــەوەی ه ــەوەش دوای ئ ــە، ئ ــەر بارەگاک ــە س هەڵیانکوتای

گرووپێکــی  حەمــزات   )30( پێکداهەڵپــژان.  نێوانیــان  کێشــەیەکی  بەهــۆی 

ــە و  ــە ئیخوان ــەر ب ــی س ــالمیش گرووپێک ــی ئیس ــە و جەیش ــە تورکان زۆرین

چەکدارەکانــی خەڵکــی غۆتــەی رۆژهەاڵتــن.
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داگیرکردنی زەوی و زەوتکردنی موڵک و ماڵی خەڵک

ــی  ــە ئامرازەکان ــک ل ــە یەکێ ــووە ب ــاج ب ــی ب ــاڵ زیادکردن ــەتەش لەپ ــەم سیاس ئ

ــری چــەک دەســت  ــە زەب ــە چەکــدارەکان ب گوشارخســتنە ســەر خەڵــک. گرووپ

بەســەر زەویــی کشــتوکاڵی و مــاڵ و موڵکــی خەڵکیــدا دەگــرن بــۆ خێزانەکانــی 

خۆیــان، یــان بــە کــرێ دەیدەنەوە بــەو عەرەبانــەی لەپــاش داگیــرکاری هاتوونەتە 

عەفریــن.

تەقینەوەی ناوبەناو و ملمالنێی نێوان گرووپە چەکدارەکان

ــاوازەکان  ــە جی ــوان تاقم ــداری لەنێ ــی چەک ــاو، پێکداهەڵپژان ــەوەی ناوبەن تەقین

لــە ئەنجامــی هەوڵــی لەنيوبردنــی یەکــدی و ملمالنــێ لەســەر کۆنرۆڵــی 

ــەن،  ــتووانی رەس ــی دانیش ــک و ماڵ ــی و موڵ ــەکان و دەروازەکان و بازرگان رێگ

ــەوە ناچــار  ــە ئامرازێکــی دیکــەی تۆقاندنــی خەڵکــی ســیڤیل کــە بەهۆی بووەت

ــاوکات  ــەوە، ه ــان بکەن ــان و گوندەکانی ــتنی ماڵەکانی ــە بەجێهێش ــر ل ــن بی دەب

ــە  ــر ب ــەاڵتی زیات ــی دەس ــان و داواکردن ــەوەی خۆی ــۆ مان ــە ب ــاوێکی باشیش پاس

بیانــووی هەڕەشــەی تیــرۆر و هەروەهــا پەردەپۆشــکردنی تــاوان و دەســتدرێژیی 

چەکدارەکانیــان و کوشــن و رفانــدن و دەســتگرتن بەســەر زەوی و موڵکــی 

دانیشــتوواندا کــە ســەرئەنجام ئامانجــی گۆڕینــی بــاری دیمۆگرافــی دەهێنێتەدی. 

سیاسەتی لێکدابڕین و گەمارۆدان

 

و  گەمــارۆدان  سیاســەتی  عەفرینــەوە  داگیرکردنــی  لەســەرەتای  تورکیــا 
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دیــوارە  لــەو  جگــە  پیادەکــردووە.  عەفرینــی  ناوچەکانــی  لێکدابڕینــی 

ــەوە،  ــەرزی کردووەت ــن ب ــەڵ عەفری ــنووری لەگ ــی س ــەی بەدرێژای کۆنکریتیی

ــۆی  ــەر بەه ــان کار داوە. ه ــە هەم ــژەی ب ــدا درێ ــی عەفرینیش ــو خاک لەنێ

زەیتوونــی  داری  هــەزاران  )قرمتلــق(  گونــدی  نزیــک  لــە  ئەمــەش، 

ــواری  ــەوەی دی ــۆ ئ ــە کشــتوکاڵییەکانی وێرانکــردووە ب ــدووە و زەویی هەڵکەن

کۆنکریتــی لــە دەوروی هەنــدێ لــە گونــدەکان بــەرز بکاتــەوە، بەتایبەتیــش 

ــار(ی شــوێنەواری  ــدی )کی ــە دەوری گون ــواری ل ــە دی ــێراوا ک لەناوچــەی ش

ــە  ــاڵ ب ــن م ــەوە چەندی ــە بەهۆی ــل( ک ــدی )جلب ــە گون ــان ل ــوە، ی هەڵچنی

ــە ســەر ئاراســتەی دیوارەکــە،  ــەوەی دەکەون ــووی ئ شــۆفەڵ تێکــدران بەبیان

ــرس  ــە ت ــوو ئەمان ــە هەم ــن(، ک ــدی )مریەمی ــواری دەوری گون ــا دی هەروەه

ــا دەیــەوێ  ــەوەی تورکی ــە دڵــی خەڵکــدا چانــدووە ل ــان ل و دڵەڕاوکێــی زۆری

ــەوەی ناوچــەی  ــاش ئ ــە دەوروبەرەکــەی دابڕێــت، بەتایبەتیــش پ ــن ل عەفری

بنەمــای  لەســەر  ناوچــە  حــەوت  بــۆ  کارگێڕییــەوە  لــەڕووی  عەفرینــی 

یەکــەی  یــەک  عەفریــن  نەبــوو  رازی  تورکیــا  دابەشــکردووە.  ناحیــەکان 

ئەنجوومەنــی  ئــەوەی  لەســەر  کــرد  پێداگریــی  بەڵکــو  بێــت،  کارگێــڕی 

بــە  ببەســرێنەوە  و  دروســتبکرێ  ناحیــەکان  بنەمــای  لەســەر  ناوخۆیــی 

ــی  ــەی کارگێڕی ــو یەک ــەوە وەک ــازادی حەلەب ــزگای ئ ــی پارێ ــدارەی خۆجێی ئی

ســەربەخۆ. ســەیر ئەوەیــە ئــەم ئەنجوومەنــە ناوخۆییانــەش بەجۆرێــک 

پێکهێــراون کــە ژمــارەی ئەندامانیــان لەگــەڵ پێکهاتــەی ناوچەکــە ناگونجــێ، 

بۆمنوونــە رێژەیــەک بــۆ عــەرەب دانــراوە کــە گونجــاو نییــە لەگــەڵ ژمــارەی 

ــش وەک پێکهاتەیەکــی رەســەن ســەپێراونەتە ســەر  راســتەقینەیان. تورکانی

هەمــوو ئەنجوومەنــەکان، لەکاتێکــدا ئــەوە پێچەوانــەی راســتییە.
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سیاسەتی تااڵنی و هەژارکردنی دانیشتووان

ــد  ــن توون ــەر عەفری ــۆی لەس ــەربازیی خ ــی س ــەوەی کۆنرۆڵ ــاش ئ ــا پ تورکی

ــەکان و  ــە ئابووریی ــووری و جومگ ــی ئاب ــۆ کۆنرۆڵکردن ــی ب ــا پەل ــرد، ئینج ک

بژێــوی دانیشــتووان کوتــا. لــەم رووەوە سیاســەتی تااڵنکــردن و هەژارکردنــی 

بەکارهێنــاوە.  سیاســییەکانی  ئامانجــە  بەدیهێنانــی  بــۆ  ئامرازێــک  وەک 

تورکیــا بــە هاوکاریــی گرووپــە چەکــدارەکان 80%ی ســامان و دەروازە و 

کارە بازرگانییەکانــی لەدەســتە و دەســەاڵتی بەســەر 20%ـــی دیکەشــی 

هەیــە. عەفرینــی کردووەتــە بازاڕێــک بــۆ ســاخکردنەوەی بەرهەمەکانــی 

ــی  ــی عەفریــن، ئــەوە جگــە لــە کۆنرۆڵکردن ــی بەروبوومەکان و بەتااڵنربدن

تــۆڕی پەیوەندیــی تەلەفۆنــی و ئینتەرنێتــی و وزەی کارەبــا و ئــاو. لەکاتێکــدا 

گرووپــە چەکــدارەکان زەوی کشــتوکاڵی و ملیۆنــان داری زەیتــوون و میوەیــان 

ــتا  ــەی هێش ــەو موڵکان ــەر ئ ــتووەتە س ــان خس ــردووە و باجــی زۆری ــااڵن ک ت

لەدەســتی خەڵکــدا مــاون، یــاری بــە نرخــی بەروبوومــی جووتیارانیــش 

دەکــەن و بــۆ ســاخکردنەوەی بەرهەمــە هاوردەکراوەکانــی خۆیــان لــە 

کــە  دادەبەزێنــن  رادەیــەک  بــە  خۆماڵــی  بەرهەمــی  نرخــی  تورکیــاوە 

ــەش  ــن، ئەم ــان نابین ــی خۆی ــج و ماندووبوون ــە رەن ــوودێک ل ــاران س جووتی

ــە بەشــی  ــۆ دانیشــتووان دروســتکردووە ک ــاتی ب ــەوە کارەس ــەڕووی بژێویی ل

ــن. ــتوکاڵ دەژی ــەر کش ــان لەس زۆری

ئامرازی بەڕووکەش یاسایی

وەک گومتــان، تورکیــا لــە پێکهێنانــی ئەنجوومەنــە ناوخۆییەکانــدا سیاســەتی 
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بریکارێتــی )وەکالــە(ی گرتەبــەر و شــەرعیەتی دایــە رێــژەی ناڕاســتەقینەی 

پێکهاتــەی عەرەبــی، هەروەهــا پێکهاتــەی تورکانــی وەک پێکهاتەیەکــی 

نیشــتەجێکردنیان  لەڕێــی  عەفریــن  ناوچــەی  ســەر  ســەپاندە  رەســەن 

ســەپاندنی  دووەمیشــدا  هەنــگاوی  لــە  و  یەکەمــدا  هەنــگاوی  لــە 

نوێنەرایەتییــان لــە ئەنجوومەنــە ناوخۆییــەکان، ئەمــەش لەپــاڵ بااڵدەســتیی 

ــک  ــی خەڵ ــی ژیان ــی جومگەکان ــۆی و کۆنرۆڵکردن ــی خ ــەربازی و ئەمنی س

ــتی  ــۆرە دەس ــورد، بەمج ــی ک ــی نوێنەرایەت ــدا الوازکردن ــە بەرامبەریش و ل

ــەزراوە  ــەن و دام ــوو ئەنجووم ــەکان و هەم ــە ناوخۆیی ــەر ئەنجوومەن بەس

بڕیــاری  کۆنرۆڵــی  دەتوانــێ  لەڕێیــەوە  کــە  گــرت  دادوەرییەکانــدا 

ئەنجوومەنــەکان و دەســتە و دامــەزراوەکان دیکــە بــکات. لــەم رێگەیــەوە 

بڕیــار بــە دەســتە و ئەنجوومەنــە ناوخۆییــەکان دەردەکات بــۆ ئــەوەی 

ســیفەتێکی شــەرعی پێبــدات و بەرگــی یاســایی بەبــەردا بــکات، لەوانــەش 

بڕیارەکانــی تایبــەت بــە دەستبەســەرداگرتنی موڵکــی دانیشــتووانی رەســەن 

ــەی  ــو ئەوکات ــی گشــتی تاوەک ــۆ بەرژەوەندی ــان ب ــاوی بەڕێوەبردنی ــر ن لەژێ

خاوەنەکانیــان دەگەڕێنــەوە )31(.

لەجیاتی کۆتایی

لەڕێــی ئــەوەی تائێســتا باســانکرد، دەگەینــە ئــەو ئەنجامگیرییــە کــە ئامانجــی 

ــی  ــۆ دژایەتیکردن ــن ب ــی عەفری ــا و داگیرکردن ــیۆنەکەی تورکی ــی ئۆپەراس کۆتای

ــی  ــورد و گۆڕین ــە ک ــوو ل ــن ب ــی عەفری ــۆ چۆڵکردن ــو ب ــوو، بەڵک ــە نەب پەکەک

رسووشــتەکەی لــە واڵتــی مێژوویــی کوردانــەوە بــۆ ناوچەیــەک کــە کــورد تێیــدا 

کەمینەیەکــی ســەرکوتکراون لەنێــو زۆرینــەی عــەرەب و تورکانــدا. ئامانــج لەمە 
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رێگرتــن بــوو لــە هــەر پڕۆژەیەکــی سیاســی کــوردی لــە ئاینــدەدا. لــە کۆتاییــدا 

دەســتەواژەکانی نیشــتانی و برایەتــی و پێکەوەژیــان لە نیشــتانێکی هاوبەشــدا 

و بنیاتنانــی ســووریای نــوێ بــۆ هەمــوو رۆڵەکانــی و زۆر دەســتەواژەی دیکــەی 

ــت  ــک راس ــا کاتێ ــەرقاڵن، تەنی ــوەی س ــووریا پێ ــتەبژێری س ــە دەس ــۆرە ک لەمج

دەردەچــێ کــە پێــش هــەر شــتێک دان بــە زوڵملێکراویــی گەلــی کــورد دابنێــن، 

لــە هەنــگاوی دووەمیشــدا ئــەو زوڵمــە هەڵگــرن و قەرەبــووی زیانلێکەوتــووان 

ــی  ــە مافــی گەل ــەوە و دان ب ــان بگەڕێنن ــۆ خاوەنەکانی ــەوە، ئینجــا مــاف ب بکەن

کــورد دابنێــن لــە هەڵبژاردنــی ئــەو سیســتەم و شــێوازەی خــۆی بــە گونجــاوی 

ــێ  ــچ ناب ــەن هی ــی بک ــە، هەرچ ــە لەمان ــۆی. جگ ــی خ ــۆ بەڕێوەبردن ــێ ب دەزان

جگــە لــە خۆدزینــەوە و دووبــارە بەرهەمهێنانــەوەی هەمــان میتــۆد و سیاســەتی 

رژێمــی دیمەشــق، بــەاڵم بەنــاوی نوێــی وەک هاونیشــتیانێتی و دیموکراســی و 

واڵتــی هەمــووان و ئــازادی و هاوبەشــی و لەمجــۆرە دەســتەواژانە کــە ناتوانــن 

جارێکــی دیکــە متانــەی کــورد بەدەســتبێننەوە.
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اللــه أنيــس الطبــاع – نــرش مكتبــة املعــارف بــروت - دار الكتــب العلميــة – طبعــة 1978م.  

ــم  ــة رامنــي – رق ــة االوىل – مطبع ــه – الطبع ــن نام ــادي حــري – عفري ــا عبداله 4 - زكري

ــتان - 2019م . ــوك - كردس ــة  - ده ــات العام ــة املكتب ــداع ) 19\2304\- د \ مديري االي

5 - حســام عيتــاين - الفتوحــات العربيــة يف روايــات املغلوبــني – الطبعــة الثانيــة ســنة 2014م 

– منشــورات دار الســاقي بــروت.

6 - ابــن العــربي – تاريــخ مختــر الــدول – منشــورات دار الكتــب العلميــة للنــرش والتوزيــع 

ســنة 1997م .

ــخ – منشــورات دار  ــة والتاري ــني الكتاب ــار – تاســيس األســالم ب ــس دي برمي ــد لوي 7 - الفري

ــنة 2009م . ــاقي س الس

8 - البطريرك فوتيوس -  ثيوفانس البيزنطي – تاريخ االمرباطورية الرشقية .

ــم  ــة رامنــي – رق ــة االوىل – مطبع ــه – الطبع ــن نام ــادي حــري – عفري ــا عبداله 9 - زكري

ــتان - 2019م . ــوك - كردس ــة  - ده ــات العام ــة املكتب ــداع ) 19\2304\- د \ مديري االي

10 - أبــو الحســن أحمــد بــن جابــر البــالذري – فتــوح البلــدان – املجلــد االول - تحقيــق عبــد 

اللــه أنيــس الطبــاع – نــرش مكتبــة املعــارف بــروت - دار الكتــب العلميــة – طبعــة 1978م.  

11 - طريفــة احمــد عثــان الربزنجــي – اســهامات العلــاء االكــراد يف بنــاء الحضــارة 

االســالمية خــالل القرنــني 7و8 – دار الكتــب العلميــة – بــروت 2010م ط 1 ص 46.

12 - زكريــا عبدالهــادي حــري – عفريــن نامــه – الطبعــة االوىل – مطبعــة رامنــي – رقــم 

ــات العامــة  - دهــوك - كردســتان - 2019م . ــة املكتب ــداع ) 19\2304\- د \ مديري االي

ــة  ــة وهب ــع الهجــري –القاهــرة – مكتب ــز -  الحضــارة االســالمية يف القــرن الراب 13 - أدم مت

1957م .

ــزء  ــاين  - الج ــل روز بي ــة جمي ــه -  ترجم ــي -  رشف نام ــمس االبدلي ــان ش 14 - رشف خ

األول – -1597  1599م.

15 - أبــو الحســن أحمــد بــن جابــر البــالذري – فتــوح البلــدان – املجلــد االول - تحقيــق عبــد 

اللــه أنيــس الطبــاع – نــرش مكتبــة املعــارف بــروت - دار الكتــب العلميــة – طبعــة 1978م.

16 - زكريــا عبدالهــادي حــري – عفريــن نامــه – الطبعــة االوىل – مطبعــة رامنــي – رقــم 
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ــات العامــة  - دهــوك - كردســتان - 2019م . ــة املكتب ــداع ) 19\2304\- د \ مديري االي

17 - محمــد كــرد عــي يف كتابــه االســالم والحضــارة العربيــة – مطبعــة التأليــف والرجمــة 

والنــرش – القاهــرة الطبعــة الثالثــة – الجــزء االول – 1968م.

18 - شــهاب الديــن أبــو عبداللــه ياقــوت الحمــوي – معجــم البلــدان – الجــزء االول - دار 

صــادر بــروت.

19 - أبــن خلــدون - كتــاب املقدمــة – الجــزء االول – تحقيــق مصطفــى الشــيخ مصطفــى – 

النــارش مؤسســة الرســالة – 1377م . ص  400 ومــا يليــه.

20 - زكريــا عبدالهــادي حــري – عفريــن نامــه – الطبعــة االوىل – مطبعــة رامنــي – رقــم 

ــات العامــة  - دهــوك - كردســتان - 2019م . ــة املكتب ــداع ) 19\2304\- د \ مديري االي

21 - بيــر رســتم ) أحمــد مصطفــى ( – الكانتونــات العربيــة .. يف املناطــق الكورديــة -  

الحــوار املتمــدن – 2016م .

22 - محمد عي عبدو – أصل التسميات يف منطقة جبل الكرد ومعانيها .

23 - بيان حزب أزادي ويكيتي بذكرى الحزام العريب يف \24د06\2005م أعالم الحزيب .

ــة  ــكونية أنظم ــه وس ــكوت عن ــني املس ــوريا ب ــة يف س ــة الكردي ــو – القضي ــعل مت 24 - مش

ــنة 2012م  . ــق التيــار املســتقبل س ــة – وثائ ــات كوردي التســويغ – ملف

25 - الســيد نــواف خليــل - مديــر املركــز الكــردي للدراســات  مقــال منشــور يف موقــع املركــز) 

ــة مــن  ــي مســتقلة وقريب ــخ 22\1\2020م ) وهــي مؤسســة بحث THE KURDISH( بتاري

حــزب االتحــاد الدميقراطــي(.

26 - الكاتــب والصحفــي الســوري اكــرم البنــي يف مقــال منشــوربصحيفة "الــرشق االوســط 

ــر 2020 م 12 يناي

27 - مواقع االعالمية للفصائل واملعارضة والشخصيات الرسمية .

28 - مذكــرة موقعــة مــن أثنــى عــرشة منظمــة حقوقيــة ســورية لالمــم املتحــدة يف 

\15\7\2019م.

29 - بيان القيادة العامة لقوات سوريا الدميقراطية نرش يف 19\1\2020م.

30 - بيان صادر عن أهايل دمشق ورفها يف الشال املحرر يف 28\5د2020م.

31 - التغير الدميغرايف - فريق تحرير نون بوست – 15-3\2019م  (.
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عەفرین و پێگەی مێژوویی

حاجی عەفرینی 

ــەڕی  ــە لەوپ ــاری عەفرین ــاری رووب ــەردوو کەن ــەر ه ــن لەس ــەی عەفری ناوچ

باکــووری رۆژئــاوای ســووریا و لــە رۆژهەاڵتــەوە هاوســنووری شــاری ئەعــزازە 

و لــە باشــوورەوە هاوســنووری شــاری حەلەبــە. عەفریــن لــەڕووی کارگێڕییــەوە 

ســەر بــە حەلەبــە و لــە باشــووری رۆژئــاواش پارێــزگای ئیدلــب هاوســنووریەتی 

و لــە رۆژئــاوا و باکووریــش لەســەر ســنووری تورکیایــە. عەفریــن ناوچەیەکــی 

ــە  ــری چوارگۆشــە، وات ــە نزیکــەی 3850 کیلۆمەت ــەری دەگات شــاخاوییە و رووب

ــی  ــە ناوچەکان ــەوە ل ــەڕووی جوگرافیی ــووریایە. ل ــەری س ــەی 2%ی رووب نزیک

ــڕاوە.  ــا داب ــەڵ تورکی ــنوور لەگ ــی س ــورد بەدرێژای ــەاڵتی ک ــر دەس ــەی ژێ دیک

ئامارەکانــی حکومەتــی  بەپێــی  ناوچــەی عەفریــن  دانیشــتووانی  ژمــارەی 

ــەس.  ــە 523258 ک ــە ســاڵی 2012، دەگات ســووریا ل

بــەاڵم ئــەو ژمارەیــە بەهــۆی کۆچــی ناوخۆیــی لــە پارێــزگای حەلــەب و شــار 

و ناحییەکانــی دەوروبــەری زیادبــووە و بەپێــی دەســەاڵتی خۆســەریی کــورد، 
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کــە دوای دەرچوونــی ناوچەکــە لەژێــر دەســەاڵتی حکومەتــی ســووریا لــەوێ 

دامــەزرا، ژمارەکــەی گەیشــتە زیاتــر لــە ملیــۆن و 500 هــەزار کــەس. عەفریــن 

لــە نزیکــەی 350 گونــد و ناحیــەی گــەورە و بچــووک پێکهاتــووە و گرنگرینیــان 

شــاری عەفریــن، جندرێــس، بلبــل، شــیێ، راجــۆ، شــەڕا و ماباتلییــە.

چەنــد ســاڵێکە بەنــداوی 17ی نیســان لەســەر رووبــاری عەفریــن و لــە ناوچــەی 

ــە دروســتبووە.  ــە پشــت بەنداوەک ــەک ل مەیدانکــێ دروســتکراوە و دەریاچەی

بەوهۆیــەوە ناوچــەی دەوروبــەری دەریاچەکە بووەتــە ناوچەیەکی گەشــتیاری. 

ــا  ــوون و، هەروەه ــە زەیت ــابوون ل ــوون و س ــی زەیت ــە بەرهەمهێنان ــن ب عەفری

بــە بەرهەمــی پرتەقــاڵ و تــرێ و هەنــار بەنیوبانگــە. لەپــاڵ بوونــی چەندیــن 

ناوچــەی شــوێنەواری وەک قــەاڵی ســەمعان، قــەاڵی نەبــی هوری، گــردی عەین 

دارا، پــردە رۆمانییــەکان لەســەر رووبــاری عەفریــن و پــردی هــەرە - دەرە کــە 

ئەڵانیــا پێــش جەنگــی یەکەمــی جیهانــی دروســتیکردووە. هەروەهــا هێڵێکــی 

شــەمەندەفەڕ كــە لــە تورکیــاوە دێ بــە ناوچــەی عەفرینــدا تێدەپــەڕێ و دەگاتە 

شــاری حەلــەب و، تورکیــا پێــش جەنگــی یەکەمــی جیهانــی دروســتیکردووە.

ناوچــەی عەفریــن، ناوچەکانــی دەســەاڵتی گرووپەکانــی "قەڵغانــی فــرات" کــە 

تورکیــا لــە جەرابلــوس، بــاب و ئەعــزاز تاوەکــو رۆژهەاڵتــی عەفریــن و پارێزگای 

ئیدلــب لــە رۆژئــاوا پاڵپشــتییان دەکات، لــە یەکــر جیادەکاتــەوە. بۆیــە 

ــنوورییەکانی  ــە س ــوو ناوچ ــاوە هەم ــەن تورکی ــن لەالی ــی عەفری کۆنرۆڵکردن

نێــوان شــاری جەرابلــوس لــە رۆژئــاوای فــرات و دەریــای نێوەڕاســت لــەڕووی 

لەنێوبردنــی  بەواتــای  ئەمــەش  دەبەســتێتەوە،  بەیەکــەوە  جوگرافییــەوە 

هەمــوو ئەگەرێکــە بــۆ بەســتنەوەی ناوچەکانــی رۆژاوای کوردســتان لــەڕووی 

جوگرافییــەوە و رێگرتنــە لــە هەوڵــی کــورد بــۆ بەســتنەوەی ناوچەکانیــان 

ــەوە. بەیەک
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لــە ســووریا،  لێدوانــی ســەرکردەکانی  بەپێــی  کانتۆنــە کوردییەکــە.  ســێ 

دەیانویســت عەفریــن بــە ناوچــە کوردییەکانــی دیکــەوە ببەســتنەوە. تێكدانــی 

ئــەم ســراتیژییە مەبەســتی ســەرەكی پــڕۆژە تورکییەکــە بــوو لــە داگیرکردنــی 

ــن. عەفری

مێژووی بوونی کورد لە ناوچەی عەفرین

مێــژووی بوونــی کــورد لــە ناوچــەی عەفریــن )چیــای کــوردان- چیــای كورمێنــج( 

ــۆ ســەدەکانی نێوەڕاســت،  ــەوە ب ــوون( دەگەڕێت ــای لێل ــە و چی )دەشــتی جوم

ــی و  ــەردەمی ئەیوب ــن و س ــااڵنی 476 – 1453ی زایی ــوان س ــاوەی نێ ــە م وات

ــەكان  ــە هاوچەرخ ــەی لێكۆلینڤان ــی زۆرب ــی توێژینەوەكان ــتان. بەپێ خاچپەرس

ــەرخ  ــی هاوچ ــە لێكۆلینڤانان ــێک ل ــەت بەش ــتکراوەتەوە. تەنان ــە پشتڕاس ئەم

دەڵێــن مێــژووی بوونــی کــورد لــەم ناوچەیــە زۆر دێرینــرە. بەشــێک لــە 

لێكۆلینڤانانــی هاوچــەرخ دەڵێــن مێــژووی بوونــی کــورد لــە ناوچــەی عەفریــن 

دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی پێــش زاییــن، بــۆ ســەردەمی نیشــتەجێبوونی ئــەو 

گەالنــەی کــە بــە شــاخاوی ناودەبــران لــە بەشــی باکــوور و رۆژهەاڵتــی نزیــک 

ــتەی  ــە ئاراس ــوور ب ــە باک ــو دەگات ــۆرۆس( تاوەك ــرۆس و ت ــای زاگ ــرە چی )زنجی

چیاکانــی قەفقــاز و ئاســیای بچــووک. توێژینــەوە مێژووییــەکان جەخــت لــەوە 

ــە  ــرات ل ــە و ف ــی دیجل ــوان رووبارەکان ــی نێ ــوەی ناوچەکان ــە نی ــەوە ک دەکەن

ــەرهەڵدانی  ــوێنی س ــوردان ش ــی ک ــدی واڵت ــی ناوەن ــە ناوچەکان ــوور، وات باک

یەکــەم شارســتانی مرۆڤــن لــە چاخــی بەردینــی نــوێ کــە زانایانــی مێــژوو نــاوی 

ــاوە. ــان( لێن ــەل حەلەفی شارســتانیی )ت
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ــاری  ــە رووب ــە ل ــوو ک ــەوان فراوانب ــێوەی ک ــتانییە هاوش ــەو شارس ــەر زوو ئ ه

زێــی گــەورە لــە باشــووری کوردســتان لــە رۆژهــەاڵت دەســتیپێدەکرد تاوەکــو 

فــرات لــە رۆژئــاوا. ئــەم شارســتانییە زۆر کاریگــەری هەبــوو لەســەر ناوچەکانــی 

حەلــەب و عومقیــش، بۆیــە یەکبوونێکــی رۆشــنبیری و شارســتانی و چینایەتــی 

ــی  ــە چیاکان ــەورەوە ل ــی گ ــە زێ ــە ل ــتبوو ک ــە دروس ــە فراوان ــەو ناوچ روون ل

ــە  ــۆس ل ــی ئەمان ــو چیاکان ــتیپێدەکرد تاوەک ــەوە دەس ــە رۆژهەاڵت ــرۆس ل زاگ

ــاوا. ــە رۆژئ ــای نێوەڕاســت ل ــاری دەری کەن

زانایــان جەخــت لــەوە دەکەنــەوە کــە ناوچەکانی ئەمانــۆس و ســیرووس )چیای 

ــاری  ــاوەن رەفت ــاخاوی و خ ــەی ش ــی ناوچ ــەردەمە خەڵکێک ــەو س ــوردان( ل ک

باکــووری لێــی نیشــتەجێبوون و لــە چیاکانــی کوردســتانەوە هاتــوون و ناوچــەی 

ــەوە  ــی و شارســتانی و ناوچەیی ــەڕووی نەتەوەی ســیرووس و دەشــتی عومــق ل

بەشــێکبوو لــە بەرزاییەکانــی زنجیــرە چیــای تــۆرۆس و زاگــرۆس لــە قۆناخەکانی 

ســەرەتای مێــژوو، تەنانــەت ناســنامەی نەتەوەیــی دانیشــتووانی جیــاواز بــوو، 

لــەڕووی کراوەیــی و ســەقامگیری لــە ســەردەمی شارســتانیی حەلــەف، واتــە لــە 

هــەزارەی شەشــەمی پێــش زاییــن تاوەکــو ســەرەتای ســەردەمە مێژووییەکانــی 

ســەرەتای هــەزارەی ســێیەمی پێــش زاییــن.

نیمچــە  ســەرچاوە  لــە  بەشــێک  و  ســەردەم  لێكۆلینڤانانــی  لــە  بەشــێک 

ــن  ــە ناوچــەی عەفری ــوردان ل ــی ک ــورد و بوون ــارەی پرســی ک ــەکان لەب فەرمیی

بــە ســنووری ئێســتایەوە، گەلێــک بابەتــی گرنگیــان نووســیوە. لــە بەشــی 

ــورد  ــووە: ک ــاران(دا هات ــژووی تێکۆشــانی جووتی ــی )مێ ــرە کتێب ســێیەمی زنجی

لــە ســەدەی شــازدەیەم بەهــۆی یاخیبوونــی هۆزەکانیانــەوە گەیشــتە باکــووری 

ســووریا. لــە ناوچــەی عەفریــن هۆزەکانیــان ئاژەڵــدار و گــەڕۆک بــوون لەنێــوان 

ــە  ــر دەســەاڵتی عوســانی ل ــن. دوات ــۆرۆس و دەشــتی عەفری ــی ت بەرزاییەکان
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ســەدەی نۆزدەیــەم ناچــاری کــردن لــە چیایــەک جێگیــر بــن کــە بەناویانــەوە 

ــراوە. ناون

ــە  ــورد ل ــی ک ــە بوون ــەبارەت ب ــر س ــی دوورت ــۆ مێژوویەک ــاژە ب ــەر ئام نووس

ناوچەکــە دەکات و دەڵــێ نەتــەوە و پێکهاتــەی جیــا- جیا لە ناوچەی ســنووریی 

ــتەجێبوونەكەیان  ــێکیان نیش ــە بەش ــتەجێبوون ک ــادۆڵ نیش ــام و ئەن ــوان ش نێ

دەگەڕێتــەوە ســەرەتای ســەردەمی عەباســییەکان. ئــەوکات ناوچەکــە کەلێنــی 

ــۆ  ــتەوە ب ــانییەکانیان دەقۆس ــەاڵتی عوس ــی الوازی دەس ــوو، نەتەوەكان زۆر ب

هەڵگیرســاندنی شــۆڕش. وەک بەڵگــە دەتوانیــن ئامــاژە بــە ســەرهەڵدانی 

ســەرەتای  لــە  بکەیــن  پــۆاڵت  جــان  بنەماڵــەی  لــە  شۆرشــگێڕ  کەســانی 

ــن.  ــەی حەلەب ــە ناوچ ــوردن و ل ــەک ک ــە رەچەڵ ــە ب ــەم ک ــەدەی حەڤدەی س

ــدا  ــارە )2(ی کتێبەکەی ــە پاشــکۆی ژم ــی ل پرۆفیســۆر عیســمەت شــەریف وانل

)چەنــد چەپکێــک لــە راپۆرتێکــی تایبــەت بــە ناوچــەی عەفریــن(، کــە 

ــوار  ــەی چ ــێ نزیک ــووە، دەڵ ــەب( دەرچ ــی حەل ــی - لق ــاڵحی زیراع ــە )ئیس ل

ــزر مووســڵی  ــەاڵم مون ــن. ب ــە دەژی ــەو ناوچەی ســەدەیە دانیشــتووانی کــورد ل

ــەوێ  ــژە ل ــە مێ ــێ: کــوردی عەفریــن ل ــدا )عــەرەب و کــورد( دەڵ ــە کتێبەکەی ل

نیشــتەجێن، بەشــێوەیەک لــە دەوروبــەری خۆیــان دابــڕاون، "بەبــێ دیاریکردنی 

مێــژوو"، ئــەوان لــە ناوچەیەکــی جوگرافیــدا دەژیــن کــە تاوەكــو رادەیەکــی زۆر 

هاوشــێوەی واڵتــی رەســەنی خۆیانــە. پەیوەندیشــیان لەگــەڵ کــوردی ویالیەتــی 

ــوو. ــوور بەهێزب ــە باک ــاب ل عەنت

ــەب( دا  ــتیاریی حەل ــەری گەش ــی )رێب ــە کتێب ــرس، ل ــان پ ــە هەم ــەبارەت ب س

ــەوە  ــە ئەنادۆڵ ــوردە ل ــی ک ــەب، کۆچ ــۆ حەل ــەکان ب ــن کۆچ ــووە: گرنگری هات

لــە ســەدەی شــازدەیەم کــە لــە چیایــەک نیشــتەجێبوون لــە پەنــای حەلــەب و 

بەناویانــەوە ناونــراوە. بــەاڵم دکتــۆر شــەوقی شــەعس، لــە کتێبەکەیــدا بەنــاوی 
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)قــەاڵی ســەمعان( دەڵــێ: "لــە ســەدەکانی شــازدەیەم و حەڤدەیەمــدا دەســتڕۆ 

و ئاغایانــی کــورد لــە قەاڵکــە ژیــاون...". ئەمــەش بەبــێ هیــچ گومانێــک 

ئاماژەیــە بــۆ بوونــی کوردانــی بااڵدەســت لــە ناوچەکــە لــەو ســەردەمەدا. ئەمــە 

رێکەوتێکــە گونجــاوە لەگــەڵ ئــەوەی لــە کتێبــی )رێبــەری حەلــەب(دا هاتــووە 

ســەبارەت بــە کۆچــی کــوردان بــۆ دەوروبــەری حەلــەب.

باوکــە پۆڵــس یەتیــم لــە کتێبەکەیــدا )مەقــاالت( دەڵــێ: کــورد لــە ســەدەکانی 

نێوەڕاســتی زاییــن 476-1453 هاتــوون بــۆ کەنــاری رووبــاری عەفریــن، پێــش 

ــەڕەی  ــە الپ ــە، ل ــل کن ــەاڵم جەمی ــوون. ب ــە ناوچەکــە ب ــەکان ل ئەوانیــش رسیان

دەیەمــی کتێبەکەیــدا بەنــاوی )ئەملەزاڵــم ئەلفەرەنســییە( ســەبارەت بــە بوونــی 

ــک  ــد هۆزێ ــە چەن ــورد ل ــێ: "ک ــوردان نووســیویەتی و دەڵ ــای ک ــە چی ــورد ل ک

ــەوە  ــڕۆ بەناویان ــە ئەم ــەی ک ــەو چیای ــە ســووریا و ل ــان ل ــوون، مێژووی پێکهات

ــۆ ســەردەمی خاچپەرســتان". ــەوە ب ــارساوە، دەگەڕێت ن

ــوردی  ــە ســاڵی 1939 باســی ک ــدو ل ــر رون هەروەهــا نووســەری فەرەنســی بی

ــووریا  ــۆ س ــڕ ب ــێوەیەکی چ ــورد بەش ــتنی ک ــێ: گەیش ــن دەکات و دەڵ عەفری

دەگەڕێتــەوە بــۆ پێــش ســەدەی شــازدەیەم، ئــەوەش وەک دەرئەنجامــی 

ــە  ــە ســەدەی شــازدەیەمەوە ل ــەوان ل هێرشــەکانی ســوڵتانە عوســانییەکان. ئ

ــە  ــای کــوردان و لیجــە" جێگیربــوون، ئەوانــەی ســەرەتا هاتــن ل ناوچــەی "چی

ــە  ــە ناوچەکــە. هەروەهــا ل ــاوە هاتن ــە كۆنی ــوون کــە ل ــی "ئامکــی" ب هۆزەکان

ســەرەتای ســەدەی هەژدەیەمــەوە هۆزەکانــی شــکاک، شــێخان، ئۆقجــە و 

ئێزدیــن )بییــا( کــە رەچەڵەکیــان ناڕوونــە، هاتوونەتــە ناوچەکــە. بــەاڵم هــری 

المانــس پێیوایــە یەکــەم گرووپــی ئێزدییانــی "کــورد" لــە دەوروبــەری ســەدەی 

ــەمعان. ــای س ــتنە چی ــی گەیش ــێزدەیەمی زایین س

ــدا  ــە نێوەڕاســتی ســەدەی هەژدەیەم ــە ل ــن راســل(دا ک ــی )ئەخەوەی ــە کتێب ل
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لــە شــاری حەلــەب ژیــاون، هاتــووە: ژمارەیەکــی زۆری کــورد لــە دەوروبــەری 

حەلــەب دەژیــن، یەکێــک لــە ناوچەکانــی دەوروبەریــش یــان گەڕەکــەکان ناوی 

)گەڕەکــی کوردانــی( لێــراوە. ئــەوان بەشــێوەیەکی ســەرەکی بــە کشــتوکاڵەوە 

ــاڵ ئەوانیــش،  ــە سەرپەرشــتیکردنی کاروانەکانــی حوشــر، لەپ ــان ب ســەرقاڵن ی

ــە ناوچەکانــی کلــس و زۆربــەی چیــای بیــالن "ئەمانــۆس" و چیاکانــی  کــورد ل

ــە  ــدەکان ل ــە ســەر گون ــرش دەکەن ــن و هێ ــەری نیشــتەجێن و خاوەنی دەوروب

دەشــتاییەکان و هەندێــک جــار بــە ژمارەیەکــی زۆر دەردەکــەون. ئــەوان بــاش 

ــی  ــەر ناوچەکان ــان بەس ــەاڵتی تەواوی ــەوە و دەس ــۆی ئیفرەنج ــارساون بەه ن

ــەدا  ــەو ناوچەی ــی ئ ــە چیاکان ــەو رێگایانــەی ب ــتنی ئ ــە و پاراس ــدا هەی بیالن

ــەوان ســپێردراوە. ــن ب رەتدەب

ــە  ــەوە و زانیارییانــە دەیســەملێنن ک ــەم توێژین ــوو ئ ــە هەم گومانــی تێدانیی

ــورد  ــی ك ــتیدا بوون ــە راس ــەمعانن. ل ــوردان و س ــای ک ــە چی ــژە ل ــە مێ ــورد ل ک

رەنگــە بگەڕێتــەوە بــۆ ماوەیەکــی دێرینــر لــەوەی کــە باســکراوە. بــە بەڵگــەی 

ئــەوەی کــە ئــەوەی لــە کتێبــی )ســوبح ئەلئەعشــا(ی قلقشــەندی 1350-

ــک  ــە مەمالی ــاڵ ل ــوڕی فەزڵوڵ ــر شــەهابی ک ــە موق ــووە و ل ــن هات 1418ی زایی

ــورد  ــەرەب، ک ــی ع ــەوە و تایەفەیەک ــد نەت ــەوە: چەن ئەلئەبســارەوە گێڕدراوەت

و تورکــان لــە حەلــەب بــوون. ئــەو هاوڕایــە لەگــەڵ ئــەوەی کــە لــە کتێبــی 

شــەرەفنامەدا هاتــووە ســەبارەت بــەوەی کــە بوونــی کــورد لــە دەشــتی جومــە 

و کلــس دەگەڕێتــەوە بــۆ پێــش ســەردەمی ئەیوبــی. لــە شــەرەفنامەدا هاتــووە 

)شــەرەفنامە ج1(: "لــە ســاڵی 1106ی زاییــن، نزیکــەی 400 خێزانــی کــورد لــە 

ــتان رۆیشــتوون،  ــۆ لوڕس ــەب ب ــاوای حەل ــووری رۆژئ ــە باک ــای ســاقەوە ل چی

ــەوان و ســەرۆکەکەیان".  ــوان ئ ــەک لەنێ بەهــۆی ملمالنێی

وەرگێــڕی شــەرەفنامە محەممــەد عەلــی عەونــی، لــە پەراوێــزی هەمــان 
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ــەم  ــە: "ئ ــەوە ک ــی ئیســالمییەوە دەیگێڕێت ــەی مەعاریف ــە فەرمانگ ــەڕەدا، ل الپ

هــۆزە کــوردە بــە ســەرۆکایەتی فەزڵــەوی ســووریایان جێهێشــت، تاوەکــو 

گەیشــتنە لوڕســتان". ئەمــەش بەڵگەیەکــی حاشــاهەڵنەگرە کــە کــورد بەالنیکەم 

ــای کــوردان و سێگۆشــەی ســیرووس  ــی چی ــە ناوچەکان ــۆ ســەدە ل ــش ن ــە پێ ل

نیشــتەجێبوون. ئاشــکرایە ناوچەکانــی کــوردان، لــە ســەرەتاکانی ســەدەی 

بیســتویەکی زاییــن دووچــاری هێرشــی رووخێنــەر بــوون لەالیــەن هۆزەکانــی 

تورکانــی ســەلجوقییەوە و کوردســتان بــووە گۆڕەپانێکــی زۆر جەنــگ لەنێــوان 

ئــەوان و بیزەنتییــەکان. دواتریــش لەنێــوان خــودی ســەلجوقییەکان. هەروەهــا 

ــدا  ــوو هەلێک ــە هەم ــە ل ــەن ک ــتووی رەس ــوردی دانیش ــەوان و ک ــوان ئ لەنێ

بەرگرییــان لــە واڵتەکەیــان دەکــرد دژی ئــەو داگیرکەرانــە و هــۆزە تورکەکانــی 

دوای ئەوانیــش وەک مــەڕی ســپی و مــەڕی رەش. هەروەها دژی خاچپەرســتان، 

مەغــۆل، تەتــار و عوســانییەکان و داگیرکەرانــی دیکــە وەســتانەوە کــە چەنــد 

جارێــک ناوچەكانــی کوردیــان کاولکــرد. دوای داگیرکردنــی رۆژهەاڵتــی خــواروو 

ــەفەوییەکان  ــەوان و س ــوان ئ ــنووری نێ ــی س ــانییەکانەوە، هێڵ ــەن عوس لەالی

ــاوادا  ــەاڵت و رۆژئ ــی رۆژه ــران ناوچــەی کوردانــی بەســەر دوو کەرت لــە ئێ

دابەشــکرد و ملمالنــێ و جەنــگ لەســەر خاکــی کوردســتان لەنێــوان ئــەو دوو 

ــوو. ــە بەردەوامب واڵت

ئــەم داگیرکردنــە یــەک لــە دوای یەکانــەی کوردســتان و رووداوە گــەورەکان کــە 

لەســەر ئــەم خاکــە روویانــدا، کارەســاتی زۆر گەورەیــان لێکەوتەوە کە لــە مێژوودا 

هاوشــێوەیان نییــە. لەئەنجامیانــدا دانیشــتووانی کــورد لــە ناوچەکانــی تەنگــژەوە 

بــۆ لووتکــەی چیــاکان و قوواڵیــی دۆڵــەکان کۆچیــان دەکــرد بــۆ خۆدەربازکــردن 

لــە مــردن و کاولــکاری. بــۆ منوونــە کــە تەنیــا منوونــە نییــە، کاتێــک جەاللەدیــن 

خــوارەزم شــا هێرشــی کــردە ســەر ناوچــەی کــوردان لــە ســەرەتای ســاڵی 1229ی 
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زاییــن، تاوانــی زۆر گــەورەی ئەنجامــدا، بۆیــە خەڵکێکــی زۆر پێیــان باشــر بــوو 

ناوچەکەیــان جێبهێڵــن و بــڕۆن بــۆ دەوروبــەری حەلــەب ) ئەمیــن زەکــی بــەگ، 

تاریخــی کوردســتان، 1937، ج1(. لــە ســاڵی 1257ی زاییــن کــە هۆالکــۆ هێرشــی 

کــردە ســەر ناوچــەی کــوردان، کــورد بەرگرییەکــی ســەختیان کــرد و بەهۆیــەوە 

گرووپێکــی زۆریــان ناچــار بــوون ناوچەکانیــان جێبهێڵــن و بــەرەو شــام و میــر 

کــۆچ بکــەن. دوای ســەرکەوتنی مەمالیکیــش بەســەر مەغــۆل لــە ســاڵی 1281ی 

زاییــن، شــا زاهیــر بیبــەرس بەشــێکی کــوردی گواســتەوە بــۆ کیلیکییــە )ئەدەنــە( 

و لــەوێ نیشــتەجێی کــردن.

لــە ســەدەی هەژدەیەمــەوە سیاســەتێکی بەربەرییــان  عوســانییەکانیش 

ــێوەیەک  ــەر ش ــان بەه ــی ناچارکردنی ــرد، بەئامانج ــورد پەیڕەوک ــەر ک بەرامب

ئەنــادۆڵ  ناوەڕاســتی  لــە  و  جێبهێڵــن  نیشــتانیان  ئــەوەی  بــۆ  بێــت 

نیشــتەجێن، بۆئــەوەی لــە ئاینــدەی دوور بــە تورکیــان بکــەن و کۆتایــی بــە 

ــەتی  ــەم سیاس ــن. ئ ــەربەخۆبوون بهێن ــاو س ــان لەپێن ــی بەردەوامی یاخیبوون

کۆچپێکردنــەی عوســانییەکان گرووپــی نوێــی کوردانــی لــە ناوەڕاســتی 

کوردســتانەوە هێنایــە ناوچەکانــی کلــس کــە دانیشــتووانی کــورد بــوون. 

بۆیــە ئێســتا یادەوەرییەکــی نــوێ الی بەشــێک لــە کوردانــی چیــای کــوردان 

ــردوون. ــوە ک ــان لێ ــە کۆچی ــەی ک ــەو ناوچان ــەبارەت ب ــاوە س م

لەژێــر رۆشــنایی هەمــوو ئــەوەی کــە لــە ســەرەوە باســکرا، راســتییەکی 

ــە ســەدەکانی ناوەڕاســتەوە بەشــێوەی گــرووپ  نەگــۆڕە کــە هاتنــی کــورد ل

بــۆ ناوچــەی کلــس ، بەهــۆی رەوشــی سیاســی، ســەربازی و ئابووریــی 

ــوون  ــار دەب ــە ناچ ــووە. بۆی ــەردەوام ب ــان ب ــی خۆی ــە ناوچەکان ــەخت ل س

لــە کاتــی شکســتە جەنگییــەکان و کارەســاتەکان واڵت جێبهێڵــن و پەنــا 

ببەنــە ناوچــە دوورەکان کــە کــورد پێشــر لێــی نیشــتەجێبوون، چونکــە 
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پارێــزەری رسوشــتییان لەبەرامبــەر مەترســی بــۆ دابیــن دەبــوو لەپــاڵ ئــەوەی 

گوزەرانیشــیان گونجاوتــر دەبــوو.

لــە  ســیرووس  ناوچــەی  دەڵــێ:  هەیــە  گرنــگ  بۆچوونێکــی  لەراســتیدا 

ــووەوە،  ــەن ب ــی دەگم ــاری رەوش ــالم دووچ ــەرەتاییەکانی ئیس ــەردەمە س س

بەشــێکیان پەیوەندییــان بــە رەوشــی ســەربازیی داکەوتــووی دەوڵەتــی 

بیزەنتیــەوە هەبــوو لەگــەڵ ناچاربوونــی دانیشــتووانی ئــەو دەوروبــەرە 

ماوەیەکــی کورتــدا.  لــە  ئاوەدانەکانیــان  گونــد و شــارە  بــۆ جێهێشــتنی 

ــە  ــە ئیتنیی ــک و پێکهات ــتووانی گری ــوون و دانیش ــی ب ــاری وێران ــە دووچ بۆی

لەبــەر ئەمــە  لۆکاڵیــە دێرینەکانــی دیکــەش وەک رسیــان جێیانهێشــت. 

ــوو.  ــۆڵ ب ــتووانی چ ــە دانیش ــەواو ل ــەوە ت ــەدەی یازدەیەم ــە س ــە ل ناوچەک

ــدا  ــاغ تێی ــە قۆن ــژووە ب ــەو مێ ــەو بۆشــاییەی قۆســتەوە و دوای ئ ــش ئ کوردی

لــە  ئــەو کاولــکاری و کۆچکردنــەی دانیشــتووان  نیشــتەجێبوون. راســتە 

ــت،  ــی لێناکرێ ــتە و گومان ــێکی راس ــالم، پرس ــەرەتاییەکانی ئیس ــەردەمە س س

بــەاڵم پرســەکە ئەوەیــە ئاخــۆ بەڕاســت ناوچەکــە ئــەوکات دوای کۆچکردنــی 

ــووە؟ ــۆڵ ب ــتووان چ ــە دانیش ــان ل ــک و رسی گری

پێانوایــە کــورد و باوانیــان کــە زیاتــر لێــک نزیکــن بەتایبــەت میدییــەکان، لــە 

ــەی  ــەو قۆناغــە مێژووییان ــووە ل ــەردەوام ب ــوون و ب ناوچــەی ســیرووس هەب

کــە باســکرا. چونکــە ئامــاژەی روون و بەهێــز هــەن ســەبارەت بــەوەی 

نیشــتەجێبوونی کــورد لــە ناوچــەی ســیرووس لــە ســەردەمی پێــش زایینــەوە 

نەبــڕاوە و ئــەو بەڵگانــەی کــە دەکــرێ بژمێردرێــن و بەدەســتبهێرێن بریتیــن 

لەمانــەی خــوارەوە:

یەکــەم: تەنیــا کوردانــی دانیشــتووی ئێســتای دەشــتی جومــە باوەڕیــان 

ــەوان  ــاوە، الی ئ ــن م ــش زایی ــی پێ ــە دینێکــی ســەردەمی ســەدەی پێنجەم ب
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ــە  ــن ل ــی حــەوزی عەفری ــە جۆگەلەکان ــەو ماســییانەی ل ــی گۆشــتی ئ خواردن

ــی گەشــتی  ــەوە – کتێب ــون بخوێن ــە، )کەزینف ــن حەرام ــە دەژی دەشــتی جوم

دە هــەزاری(. ئەمــەش بەڵگــەی دێرینــی بوونــی کــوردە لــە ناوچەکــە و 

ــەوێ. ــی ل ــی و چینایەت ــدی ئایین ــەر تایبەمتەن ــان لەس بەردەوامیی

ــای  ــە چی ــدەکان ل ــاوی گون ــەکان و ن ــاوە جوگرافیی ــە 90%ی ن ــر ل دووەم: زیات

کــوردان نــاوی کوردیــن یــان کــورد نــاوی لێنــاون. ئــەوەی سەرنجراکێشــە کــوردی 

"شــێروان" لــە چیــای "لیلــۆن" نــاوی "نەبــوو" یــان لێــراوە و نەبــوو وەک 

ئاشــکرایە نــاوی خوداوەندێکــی رافدییــە و تاوەکــو ســەدە ســەرەتاییەکانی زاییــن 

لــەم چیایــە دەپەرســرا و تاوەکــو ســەدەی چــواری زاییــن لــە گونــدی "کەفرنەبو" 

باڵەخانەیەکــی بــۆ تەرخانکرابــوو. ئەمــەش بەڵگەیــە بــۆ ئــەوەی کــوردی ئێســتا 

لــەو کاتــەوە لــە چیــای لیلۆنــن و خوداوەنــد "نەبــوو" دەپەرســن کــە نزیکــە لــە 

بــاوەڕی زەردەشــتی – ئێــزدی و ناویــان بــەرز راگرتــووە.

ــک  ــە گری ــە ل ــی ناوچەک ــورد دوای چۆڵبوون ــە، ک ــانێک پێیانوای ــێیەم: کەس س

یــان رسیانــی، لــە کۆتایــی ســەدەی دەیەمــی زاییــن هاتــوون! بــەاڵم مانــەوەی 

ئــەوە  ناوچەکــە  لــە گوندەکانــی  بەشــێک  یۆنانییەکانــی  و  ئارامــی  نــاوە 

ــان  ــە ی ــۆ چیاک ــەکان ب ــاوە ئارامیی ــتا ن ــورد هێش ــە ک ــەوە، چونک بەدرۆدەخەن

گردەکــە بەکاردەهێنــن، وەک نــاوی گونــدی "تــر تەویــل" بەواتــای "تــەل 

ــەوە  ــە وردبوون ــرد. ب ــان گ ــی ی ــەش بەرزای ــای ش ــرا بەوات ــەش ت ــل" و ش تەوی

لــەم پرســە، دەکــرێ بگەینــە ئــەو بــاوەڕەی کــە ئــەو کوردانــە یــان لەمێــژەوە 

ــان گریــک نیشــتەجێبوون و هیچــکات  ــە چیاکــە لەگــەڵ کەســانی ئارامــی ی ل

جێیاننەهێشــتووە، یــان ئەوانــە کــورد نیــن و بوونەتــە کــورد و زەردەشــتی، وەک 

بەڕێــز هــری المانــس تێبینــی کــردووە. یــان ئــەوان لــە ناوەڕاســتی ســەردەمە 

ئیســالمییە عەرەبییــەکان و هێرشــی خاچپەرســتان لــە ناوچەکــەوە بەهۆکارێــک 



89

عەفرین .. دەروازەی دەریای نێوەڕاست

کۆچیــان کــردووە. بــەاڵم کــورد لــە ناوچەکــە لەســەر لووتکــەی چیــاکان و نــاو 

ــان و  ــد گوندێکی ــەی چەن ــی و ئارامییان ــاوە گریک ــەو ن ــەوە و ئ ــەکان مان دۆڵ

ــتووە. ــورد پاراس ــان وەک ک ــی خۆی بوون

چــوارەم: ئــەوەی سەرنجڕاکێشــە، زۆربــەی نووســەرەکان کــە لــە پاش ســەردەمە 

ئیســالمییەکان لەســەر دۆخــی بێباوەڕیــی ناوچــەی سیرووســیان نووســیوە، 

هــاوڕان لەســەر ئــەوەی لــە دەیــە ســەرەتاییەکانی دەوڵەتــی عەباســی جگــە لــە 

کــورد لــە ناوچــەی چیــای کــوردان کەســی دیکــەی لــێ نەبــووە. ئەگەریــش بــۆ 

منوونــە عــەرەب لــەوێ بوونایــە، ئەوا ســەرچاوە و الیەنــە عەرەبییــە فەرمییەکان 

درێغییــان لــە باســکردنیان نەدەکــرد وەک ئــەو کتێبــەی کــە لــە یەکێتــی 

ــە ســووریا دەرچــووە و ســەرچاوە نافەرمییەکانــی دیکــەش وەک  ــاران ل جووتی

نووســەر مونــزر مووســڵی، ئــەو الیەنانــەش تــەواو پابەنــد بــە هــزری نەتەوەیی 

عەرەبیــن. هــاوکات هیــچ بەڵگەیەکــی مێژوویــی یــان بەڵگــەی شــوێنەواری نییە 

ئامــاژە بــۆ ئــەوە بــکات کــە عەرەبێــک یــان تورکێــک یــان کەســانێکی دیکــە لــە 

ناوچــەی چیــای کــوردان نیشــتەجێ بووبــن و دواتــر بــەرەو ناوچەیەکــی دیکــە 

کۆچیــان کردبێــت چ ئارەزوومەندانــە بێــت یــان بــەزۆر.

پێنجــەم: لــە ناوچــەی چیــای کــوردان شــوێنەواری ســەردەمی یەکەمی ئیســالمی 

نییــە، رەنگــە بــاس لــە نیشــتەجێبوونی کــوردی موســڵان لــەو ســەردەمە لــەم 

ناوچەیــە بکەیــت، لەبنەڕەتــدا شــوێنەواری ئیســالمی لــە ناوچەکــە نییــە، جــا چ 

کــورد دروســتیانکردبێت یــان کەســانی دیکــە. یەکــەم مزگەوتیــش لــە ناوچــەی 

کلــس کــوردی جونبــاڵت- جانپــۆاڵت لــە ســاڵی 1554ی زایینی دروســتیانکردووە.

 Qere( بەڵگــەی دیکــەش هــەن بەشــێکیان پەیوەندیــدارن بــە ســەردانیی

Curnê ( واتــە قەرەجــوون کــە لــە ناحیــەی شــەڕانە، ئــەوە ئامــاژە بــەوە 

دەکات کــە لــە گونــدی )عەیــن دارا(ی دێریــن لــە ســەدەی دوازدەیەمــی زاییــن 
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دانیشــتووانی کــورد هەبــوون و باوەڕیــان بــە ئایینــی زەردەشــتی هەبــووە، واتــە 

ئایینــی میدییەکانــی کۆنــی باوانــی کــوردان. هەرچەنــدە فارســیش باوەڕیــان بــە 

ــران دەرنەچــوون،  ــە خاکــی ئێ ــەوان ل ــەاڵم ئاشــکرایە ئ ــووە، ب زەردەشــتی هەب

بەڵکــو یــان ســەرباز بــوون یاخــود دارودەســتەی دەســەاڵتداران بــوون یانیــش 

دەســەاڵتدار بــوون بەبــێ ئــەوەی لــە ناوچەکانــی رۆژئــاوای هیاللــی خەســیب 

جێگیربــن.

 ئــەم ناوچانــە شــوێنی نــارساوی نیشــتەجێبوونی باوانــی کــوردن لــە ســەردەمی 

زەردەشــتی  زایینیــش  دوازدەیەمــی  ســەدەی  لــە  ئەگــەر  هورییەکانــەوە. 

ــوردی  ــۆن ک ــا چ ــوون. ئەگەرن ــورد ب ــان ک ــەوا بێگوم ــن، ئ ــن دارا هەب ــە عەی ل

ئێزدیــی کۆچبــەر ئەگــەر لەگــەڵ کــوردی رەســەنی عەفریــن لــە ئاییــن و 

نەتــەوە هاوشــێوەی یەکــر نەبــن، لــە ســەدەی ســێزدەیەمی زاییــن لــە ناوچــە 

دوورەکانــی واڵتــی رافیدەینــەوە هاتــوون بــۆ ناوچــەی چیــای کــوردان و لەگــەڵ 

دانیشــتووانی نیشــتەجێبوون؟ بێگومــان باپیرانــی شــەهیدی زیــارەی قــەرە 

جەڕنــێ واتــە هۆگــر کــە بــە واتــەی )دۆســت( دێــت، لــە گونــدی تــەل عەیــن 

ــوون.  ــتی" ب ــوردی زەردەش ــن "ک دارای دێری

ــە  ــورد ل ــی ک ــەر جێگیربوون ــەن لەس ــە ه ــازییەوە بەڵگ ــەڕووی بیناس ــەاڵم ل ب

ــە  ــش نزیکــەی چــوار ســەدەوە. چونک ــە پێ ــن ل ــی ناوچــەی عەفری خانووەکان

ــتکراوە.  ــاڵی 1032 دروس ــاداری س ــی ئ ــە مانگ ــە ل ــەوە ک ــەک دۆزرای خانووی

ئــەوەش لەســەر بــەردی پێشــی نــوورساوە. باوەڕمــان وایــە ئــەو مێــژووە 

بەپێــی رۆژژمێــری زایینــی رۆژهــەاڵت تۆمارکــراوە کــە پشــت بــە مانگــە 

ــدی  ــە گون ــووە هێشــتا ل ــەو خان ــەکان. ئ ــەک مانگیی ــەکان دەبەســتێ ن خۆریی

کــە  بلبلــە  ناحیــەی  بــە  ســەر  ئەوبەســی  Topelî Mehmûdمەحمــوود 

ــەم  ــارساوە. ئ ــە ن ــە ناوچەک ــەزدارە و ل ــە و گوم ــووی کوردان ــێوەی خان هاوش
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خانــووە پێــش 400 ســاڵ دروســتکراوە.هەروەها لەســەر گــۆڕەکان لــە گونــدی 

ــەی  ــۆ نزیك ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــوورساوە ک ــەوت ن ــوزلی، رێک ــان ئۆکس ــێویا ی س

ــۆڕی  ــی گ ــدی "شــوربە"، کێل ــە گون ــر" ل ــتانی "بی ــە گوڕس ــان ســەردەم. ل هەم

خوالێخۆشــبوو بیــالل شــوربە شــایەتی زیاتــر لــە 250 ســاڵە، بــەاڵم گــۆڕی نــارس 

ــاڵی 1213ی  ــژووی س ــق مێ ــدی جوی ــە گون ــەگ ل ــەد ب ــوڕی ئەحم ــای ک ئاغ

ــوورساوە. ــەر ن ــی لەس ــی/1798ی زایین کۆچ

پووختە

نــاوی عەفریــن بــە زمانــی کــوردی، واتــە زەوی دەوڵەمەنــد بــە ئــاوی ســوور کــە 

رۆڵــی هەیــە لــە داهێنــان و لــە وشــەی ئــەف )ئــاڤ( واتــە ئــاو. ئــەم نــاوەش 

هاوشــێوەی نــاوی )ئەفری(یــە کــە مێژوونــووس ســرابۆن لــە ســەدەی پێنجەمی 

ــال(  ــووس و نیاندرت ــش وەک )ئارکت ــی کۆنی ــیکردووە. مرۆڤ ــن باس ــش زایی پێ

ــە  ــوێنەواری ل ــەوت و ش ــن دەرک ــە عەفری ــج( وات ــای کورمان ــە ناوچــەی )چی ل

ــن  ــر عەفری ــتووە. دوات ــکەوتی )دوودەری( جێهێش ــکەوتەکانی وەک ئەش ئەش

ــاوە وەک هــوری،  ــەک ژی ــەدوای ی ــەک ب ــی ی ــد شارســتانییەکی دێرین ــە چەن ل

جــودی، میتانــی، ئاشــووری، میــدی، فارســی، بیزەنتــی، عەرەبــی - ئیســالمی و 

عوســانی و دواتــر لــە ســووریای ئێســتا.

 عەفریــن هەروەهــا شــوێنەواری زۆری هەیە و زیاتر جێدەســتی ئیمپراتۆرییەتی 

ــی ،  ــینی ئاالالخ ــن شانش ــش زایی ــاڵی 2007 ی پێ ــە س ــارە ک ــدا دی ــوری تێ ه

لــە دەشــتی )هامــک( واتــە عومــق لەســەر رووبــاری عاســی دروســتکرد. 

ــە کــە گــۆڕی  ــن دارا و قــەاڵی نەبــی هــوری تێدای هەروەهــا شــوێنەواری عەی

فەرمانــدە هوریانــی کــوڕی حەنــان، فەرمانــدەی پێغەمبــەر داودی تێدایــە 
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ــان  ــن قەاڵیەکی ــش زایی ــاڵی 300ی پێ ــە س ــەی ل ــەر گۆڕەک ــەکان لەس و یۆنانیی

دروســتکرد بەنــاوی قــەاڵی کــۆرش. لــە ســەرەتای دروســتبوونی ســووریای نــوێ 

لــە ســەردەمی داگیرکاریــی عوســانی، عەفریــن لەنێــوان ســووریا و تورکیــا لــە 

ســاڵی 1922 دابەشــکرا و دواتــر جووڵەیەکــی بنیاتنانــی نوێــی بەخۆیــەوە بینــی. 

عەفریــن بەدرێژایــی مێــژووی نــوێ رۆڵێکــی نیشــتانیی گــەورەی گێــڕاوە، هــەر 

لەوکاتــەی محــۆ ئیبــۆ جاجــۆ یەکــەم فیشــەکی دژی داگیــرکاری فەرەنســی لــە 

ســاڵی 1939 تەقانــد و دواتــر فەرماندەیــی بزووتنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕی کــرد، 

تاوەکــو چلەکانــی ســەدەی رابــردوو بــەردەوام بــووە. هەروەهــا ئیرباهیــم 

هەنانــۆی خەڵكــی شــاری عەفریــن و فەرمانــدەی شۆڕشــی باکــووری هێناوەتــە 

دنیــا کــە ســووریا شــانازی پێــوە دەکات. 

ــولەیانی  ــە س ــە، چونک ــرەوە هەی ــەر می ــی بەس ــا منەت ــن هەروەه عەفری

ــە  ــوو. ل ــە ســاڵی 1880 کلیبــەری کوشــت، خەڵكــی عەفریــن ب حەلەبــی کــە ل

قەیرانــی ســووریاش لــە ســاڵی 2011، عەفریــن کەســایەتی ســەربەخۆی خــۆی 

پاراســت و بەردەوامبــوو لــە بنیاتنــان و ئاوەدانکردنــەوە و بەرهەمهێنــان و 

بەرگریکــردن لــە خــۆی بەرامبــەر هێــزە توونــدڕەوەکان و زیاتــر لــە 300 هــەزار 

ــتاش  ــرد. ئێس ــن رزگار ک ــە کوش ــی ل ــرت و ئەوان ــووریای لەئامێزگ ــاوارەی س ئ

پشــت بــە رۆڵەکانــی خــۆی دەبەســتێ و درەنــگ یــان زوو هاوواڵتیانــی لەڕووی 

ــە و  ــە فڕۆک ــە و ب ــی تورکیای ــە دەوڵەت ــتنەوە ک ــدا دەوەس ــی نوێ داگیرکارییەک

ــردووە. ــری ک ــەوە داگی تانکەکانیی

داگیرکارییــەدا  پرۆســەی  لــەم  تورکیــا  ئایــا  ئەمەیــە:  پرســیارەکە  لێــرەدا 

ســەردەکەوێ یاخــود عەفریــن جارێکــی دیکــە ناســنامەی ســەربەخۆی خــۆی 

دەســەپێنێتەوە؟ 
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کوردستانە بچووکەکەی باکووری حەلەب؛

لە میرنشینی کوردی کلیس تاوەكو لیوای ئەکرادی عوسانی

بەهرۆز شوجاعی

پووختە

ناوچــەی عەفریــن پــاش هێرشــی تورکیــا، کەوتــە رۆژەڤــی میدیــای جیهانییــەوە 

و پێگەیەکــی مێژووییشــی لــە بیــری نەتەوەیــی کــورددا دروســتکرد. عەفریــن 

هەرچەنــدە  رۆژئاڤــادا  خۆســەری  بەڕێوەبەرایەتــی  لــە  کانتۆنێــك  وەک 

مێــژوو  بەدرێژایــی  ناوچەیــە  ئــەو  بــەاڵم  سیاســییە،  نوێــی  دیاردەیەکــی 

تاوەكــو ســەقامگیربوونی ســەروەریی دەوڵەتــی عوســانیش بەشــێک بــوو لــە 

میرنشــینە کوردییەکانــی ناوچەکــە. میرنشــینی کــوردی کلیــس کــە عەفرینیــش 

بەشــێکی بــوو، لــە ســەرەتای ســەت ســاڵی دوازدەهەمــدا لەالیــەن میرەكانــی 

کــورد ســەر بــە ئەیووبــی دامــەزراوە. ئــەم توێژینەوەیــە دەستنیشــانی دەکات 
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کــورد  لــەم جوگرافیایــەدا  کلیســیش  میرنشــینی  دامەزراندنــی  پێــش  کــە 

هەبــووە و نیشــتەجێبوونەکەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەوکاتــەی کــە خاچپەرســتان 

شکســتیانخوارد و ناوچەکەیــان بەجێهێشــت.

 لــەم توێژینەوەیــەدا دیــار دەبێــت کــە ســەرەڕای نەمانــی میرنشــینی کوردیــی 

کلیــس، حەلــەب و ناوچەکانــی باکــووری هــەر لەالیــەن هــۆزە کوردییەکانــەوە 

کۆنرۆڵکــراون و ئــەم لیــوا کوردییــە بەشــێکبووە لــە خاســی هومایونیــی 

ســوڵتانی عوســانی. بەشــێکی دیكــە لــەم توێژینەوەیــە تەرخانکــراوە بــۆ کوردە 

ئێزدییــەکان لەناوچەکانــی باکــووری حەلــەب، بەتایبــەت لــە دەوروبــەری 

ــە  ــە ب ــە ک ــاخە مێژوویی ــەو ش ــان ئ ــوون، ی ــاخی لێل ــی ش ــن و بنارەکان عەفری

شــاخی ســەمعان نــارساوە و شــوێنێکی پیــرۆزی کریســتیانەکان بــووە. لەکۆتاییدا 

ــە  ــەبارەت ب ــی س ــیۆنەری فەرەنس ــاس و میس ــەوەی جوگرافین ــک گێڕان هەندێ

ــەڕوو. ــەی دەخەین ــا و دیمۆگرافییەک ــن؛ جوگرافی عەفری

وشــە کلیلییــەکان: لیــوای ئەکــراد، میرنشــین، کلیــس، عەفریــن، ئێــزدی، 

ســەمعان. کوردســتان،  حەلــەب، 

سەرەتا

دەستنیشــانکردنی مێژوویەکــی دیاریکــراو بــۆ نیشــتەجێبوونی کــورد لــە 

باکــوور و رۆژئــاوای ســووریا ئەســتەمە. بەپێــی ســەرچاوە ئیســالمییەکان 

کــورد لــە ســەرەتای ســەدەی دوازدەیەمــدا دەســتی بــە باڵوبوونــەوە بــۆ 

ــا  ــەرەو رووه ــتان ب ــنووری کوردس ــە س ــرد، وات ــە ک ــاری دیجل ــەری رووب ئەوب

)ئۆرفــا( و مەڵەتــی لــەم کاتــەدا بــەرەو رۆژئــاوا فــراوان کــرا. لــەم ســەدەیەدا، 
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پــاش ســەرکەوتن بەســەر خاچپەرســتاندا، ســوڵتانە ئەیووبییــەکان سیســتەمی 

دەرەبەگایەتییــان لــە ســووریا دامەزرانــد و بەوشــێوەیە رێگەیــان دا بــە 

ناوچــە  لــە  تــورک  و  عــەرەب  کــورد،  هــۆزی  چەندیــن  نیشــتەجێبوونی 

پەراوێزییەکانــی ســووریا. دروســت لــەم کاتەدایــە کــە ســەرچاوە مێژووییــەکان 

ــە  ــۆ منوون ــی ســووریا دەکــەن، ب ــی بەرزاییەکان ــە نشــینگە کوردییەکان ــاس ل ب

حصــن االکــراد )قــەاڵی کــوردان( لەچــل کیلۆمەتــری رۆژئــاوای حومــس. 

لەوبارەیــەوە گێســت لە)وینــر(دا دەڵــێ "ئــەم نــاوە پــاش ســاڵی 1031ی 

زایینــی درایــە قەاڵکــە؛ کاتێــک مرداســید ئەمیــری حەلــەب لــەو ناوچەیــە بــە 

مەبەســتی پاراســتنی رێگــەی بازرگانــی، کۆلۆنییەکی ســەربازی دادەمەزرێنێت، 

ــا  ــووری ئەنتاکی ــت لەباش ــان دەش ــە هەم ــەیر ل ــەاڵی قوس ــدا ق ــە هەمانکات ل

ئیقتــاع دەدرێتــە میرێکــی کــوردی  پــاش دەرکردنــی خاچپەرســتان وەک 

ــوون." )1(  ــزدی ب ــوردی ئێ ــەر ک ــتووانی، ه ــەی دانیش ــەاڵم زۆرین ــەکاری؛ ب ه

)Winter، 2005 : 245( گێســت ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکات کــە " لەســەردەمی 

کۆنــەوە رەوەندەكانــی کــورد بــەرەو چیاکانــی تــۆرۆس کۆچیانکــردووەو 

لەوێــوەش بــەرەو باشــوور باڵوەیــان کــردووەو لــەوێ لەگــەڵ گەالنــی دێرینــی 

یەکجێنشــینی گونــدەوارەکان تێکەڵبوونــە. چەندیــن میــری عــەککار و شــووف 

وەک )فخرالدیــن ابــن معــن( کــورد بــوون، چونکــە تاوەكــو ســەدەی 17یــش 

ــووە".  ــان هەب ــر پەیوەندیی ــان لەدیاربەک ــێخە کوردەکانی ــەڵ ش لەگ

زۆر لــە شــوێنەوارەکان لــە قوســەیر، چیــای ســەهیون و شــاخەکانی ناوچــەی 

ــەر  ــووریان. لەس ــەی س ــەم بەش ــورد ل ــتەجێبوونی ک ــایەتی نیش ــەوی ش عەل

کاهێنیــش   )Winter، 2005: 245( ســووریا")2(  لــە  کــورد  نیشــتەجێبوونی 

دەڵــێ کــە بەهــۆی هاوپەیانیــی بەردەوامــی سیاســی لــە باکــووری ســووریا 

ــە  ــوون ک ــوردەکان نەب ــە ک ــا مەملووک ــەرەب، تەنی ــە ع ــە ل ــرە، بێجگ و جزی
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لــەو واڵتــە نیشــتەجێکران، بەڵکــو کۆلۆنــی ســەربازیی کوردیــش لــەوێ 

ــان بنچینــەی حصــن االکــراد )قــەاڵی کــوردان( جێگیرکــران کــە بەنێوبانگرینی

ــان وەک  ــرا و پاش ــتانەوە داگیرک ــەن خاچپەرس ــە لەالی ــەم قەاڵی ــاوە. ئ ی دان

قــەاڵی ســوارانی ســەلیبی)3( لەالیــەن فەڕەنگییەکانــەوە )ئەورووپییــەکان( 

ناونــراوە. بەشــێکی دیكــەی کوردیــش لــە شــاخەکانی تــۆرۆس و تەنانــەت لــە 

حەدیســە نیشــتەجێبوون. بەگشــتی بەشــێکی گرنــگ لــە هێــزە ســەربازییەکانی 

 )Cahen، 1940:186( )4(".مەملــووک کــورد بــوون

پــاش نەمانــی ئەیووبییــەکان، هەبوونــی کــورد لــە رۆژئــاوای ســووریا، لوبنــان 

و تەنانــەت فەڵەســتین بەهــۆی دەوڵەتــە مەملووکییــەکان فراوانریــش کــراوە. 

ــووە و  ــام هەب ــی ش ــە واڵت ــورد ل ــردوودا ک ــەزارەی راب ــەرەتای ه ــە س ــە ل وات

ــووە و  ــی ب ــی ئەیووب ــر دەســەاڵتی کوردان ــە ژێ ــە ل ــەو واڵت بەشــێکی زۆری ئ

لەســەردەمی مەملووکەکانــدا ئــەو دەســەاڵتە بــەردەوام بــووە، بــەاڵم ئــەوەی 

کــە زیاتــر لــە ناوەنــدی باســەکەی ئــەم توێژینەوەیەدایــە باکــوور- رۆژئــاوای 

ســووریا یــان ناوچــەی چیــای کورمێنجــە کــە لــە كۆنــدا بەشــێکبووە لــە 

قەڵەمــڕەوی حاکمەکانــی کلیــس کــە بــە رەچەڵــەک کــورد بــوون. شــەرەفخانی 

ــی  ــۆ حاکمەکان ــردووە ب ــەرەفنامەی تەرخانک ــی ش ــێکی تایبەت ــی بەش بەدلیس

کلیــس کــە ئەوکاتــە رووبــەری جوگرافییەکــەی لــە کلیســەوە بــەرەو حەلــەب 

فــراوان بــووە. ســەبارەت رەچەڵەکــی دەســەاڵتدارانی کلیس، شــەرەفخان دەڵێ 

"شــمس الدیــن، بهاءالدیــن و منتشــا ســێ بــرا بــوون، حاکانــی حــەکاری لــە 

نەوەکانــی شــمس الدیــن، حاکانــی میرنشــینی بادینــان نەوەکانــی بهاءالدیــن 

و حاکانــی کلیــس نەوەکانــی مەنتەشــا بــوون، بــەاڵم پێیاندەگوتــرێ مەنــد.")5( 

ــەرەفخان، 1860:221(  )ش

ــەرەتادا  ــە س ــد ل ــە "مەن ــەوە دەکات ک ــۆ ئ ــاژە ب ــا ئام ــەرەفخان هەروەه ش
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گرووپێــک لــە هــۆزە کوردییــەکان کۆدەکاتــەوە و بــەرەو شــام بەڕێدەکەوێــت. 

ــەی  ــی ناحی ــووب. ســوڵتانی ئەیووب ــی ئەی ــی ســوڵتانی ئال ــە موالزیمەت دەچێت

قوســەیر کــە لــە نزیــک ویالیەتــی ئەنتاکیایــە، وەک ســنجەق بــۆ مەنــد 

دەستنیشــان دەکات کــە ئەویــش لەگــەڵ تابیعەکانــی لــەوێ گەرمیــان دەکــەن. 

بڕێــک لــە کوردانــی ئێــزدی و هەنــدێ کــوردی دیكــە کــە پێشــر لــەوێ 

دەژیــان، لــە دەوری مەنــد کۆدەبنــەوە و بەیعەتــی پێــدەدەن و ســوڵتانی 

ــد..  ــە مەن ــەب دەدات ــام و حەل ــی ش ــینی کوردی ــەروەری میرنش ــی س ئەیووب

ــەڵ  ــەڕیان لەگ ــەرەتا ش ــەش س ــا و مەرع ــەی حەم ــی ناوچ ــێخە ئێزدییەکان ش

ــەو  ــی ئ ــدا کوردان ــد، لەکۆتایی ــی و شــیاویی مەن ــە توانای ــەاڵم ب ــد کــرد، ب مەن

ــەرەفخان، 1860:221(  ــد.")6( )ش ــی مەن ــە موتیع ــە بوون خاک

چەرکەســەکان کــە بەشــێک لــە ســوپای مەملووکــی بــوون، لــە شــامیش 

هەبــوون و لــە ســەدەی پازدەیەمــدا توانییــان حکومەتــی شــام بگرنەدەســت و 

حەبیــب بەگــی میــری کــوردی کلیــس لــە حەلــەب دەســتگیربکەن و بیکــوژن. 

ــینەکە  ــدەدات میرنش ــەگ هەوڵ ــب ب ــرای حەبی ــی ب ــم بەگ ــدە قاس هەرچەن

زیندووبکاتــەوە، بــەاڵم ســەرناکەوێت. شــێخێکی ئێــزدی بەناوی شــێخ عیزەدین 

ــە. شــەڕ  ــەو ناوچەی ــە پاڵپشــتی چەرکەســەکان دەکرێتــە حاکمــی کــوردان ل ب

لەنێــوان قەراجــە پاشــای چەرکــەس و شــێخ عیزەدیــن لەالیــەک و قاســم بــەگ 

لەالیەکــی دیكــە روودەدات. لــەم نــاوەدا ســوڵتان ســەلیمی عوســانی، میــر 

ــدەدەن  ــەگ هەوڵ ــن و هــەم قاســم ب و شــام بەســەردەکاتەوە. هــەم عیزەدی

ســوڵتانی عوســانی قانیــع بکــەن بــە شــەرعییەتی حاکمیەتــی خۆیــان. 

ســوڵتان ســەلیم لــە کۆتاییــدا فەرمانــی کوشــتنی ســلێان بــەگ دەدات و 

حکومەتــی ناوچەکــە دەداتــە شــێخ عیزەدیــن. بــەاڵم شــێخ عیزەدیــن منداڵــی 

نەبــوو، بۆیــە ســوڵتان ســەلیم حکومەتەکــە دەداتــە دەســت کەســێکی داخڵــی 
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ــکێف  ــی حەس ــە میرزادەکان ــک ل ــش کوردێ ــۆی، ئەوی ــی خ ــی هومانیون خاس

بەنــاوی مەلیــک محەممــەد بــەگ بــووە. لــەم نــاوەدا جــان پۆاڵدبــەگ، 

ــەت  ــاری عوســانی گــەورە دەبێــت و تەنان ــە دەرب ــەگ ل کوڕەکــەی قاســم ب

ــان.  ــە یۆن ــە رسبســتان و روودوس ل ــە غەزوەکانــی بەلگــراد ل ــی دەچێت لەگەڵ

ــە  ــرەی، وات ــی باپی ــی واڵت ــە ســوڵتان ســولەیان داوای حکومەت ــۆاڵد ل جــان پ

ــت و  ــولەیان رازی دەبێ ــوڵتان س ــدا س ــە کۆتایی ــس دەکات. ل ــی کلی ئەیالەت

جانپــۆالدەکان دەبنــە نــەوەی پــاش حوکمڕانــی عوســانییەکان بەســەر کلیــس 

و ناوچەکانــی دەوروبــەر کــە تاوەكــو نزیکــەی حەلــەب لەخۆدەگرێــت. 

ــەن ســوڵتانی  ــە لەالی ــوو ک ــا ب ــیَن پاش ــس حوس ــوردی کلی ــی ک ــن حاکم دوایی

ــە  ــن ســاڵ زیندانیکــردن ل ــاش چەندی عوســانی الدەدرێــت. حوســێن پاشــا پ

ــاڵی  ــە س ــەرەفخان )1860:231( ل ــی ش ــرا و بەپێ ــەب)7(، ئازادک ــی حەل قەاڵت

ــتا  ــەرەفنامەدا هێش ــینی ش ــی نووس ــی( لەکات ــری )1597ی زایین 1005ی هیج

ــووە. ــدوو ب زین

 

کورد لە رۆژئاوای سووریا لە سەردەمی عوسامنیدا

1516دا،  ســاڵی  لــە  عوســانییەکان  لەالیــەن  ســووریا  داگیرکردنــی  پــاش 

هەرچەنــدە حاکمییەتــی کــورد لەســەر ناوچەکانــی باکــوور و رۆژئــاوای ســووریا 

ــەی  ــەن عوســانییەوە، جوڵ ــەاڵم داگیرکردنــی ســووریا لەالی ــەوە، ب کەمدەکرێت

ــووریا ئاســانر دەکات،  ــەرەو س ــاوە ب ــەکان لــە ئەناتۆلی ــورد و تورک ــۆزە ک ه

ــە  ــەم گرووپان ــن. ئ ــین ب ــش یەکجێنش ــد، چی ــن، چ نیوەڕەون ــد ب ــا چ رەوەن ج

رۆڵێكــی گرنگــی ئابوورییــان لــە کۆمەڵگــەی عوســانیدا هەبــووە، بۆیــە "شــارە 

گەورەکانــی وەک حەلــەب هەموویــان گەڕەکــی کوردییــان هەبــووە کــە ببوونــە 
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 Masters in( )8(".پــردی پەیوەنــدی لەنێــوان کۆمەڵگــەی گونــدەوار و شارنشــین

)Winter، 2005:245

باکــووری  ناوچەکانــی  نەژیــاون،  حەلــەب  دەوروبــەری  لــە  تەنیــا  کــورد 

حەلەبیــش بەپێــی ســەرچاوە دیرۆکییــەکان کوردنشــین بــوون. تەنانــەت تاوەكو 

ســەرەتای ســەدەی نــۆزدەش زۆر لــە ناوچە شــاخاوییەكانی ســووریا کوردنشــین 

بــوون؛ لەمبارەیــەوە جوگرافینووســی ســویدی بەرگرێــن دەڵێــت کــە "ژمــارەی 

کــوردە رەوەندەکانــی ســووریا دەگاتــە 20 هــەزار رەشــاڵ. لــە هەمــوو ناوچــە 

ــەت  ــەدان و تەنان ــە جوڵ ــق ل ــایەتی دیمەش ــووریا( و پاش ــاخاوییەکانی )س ش

 )Berggren، 1826:291( )9(".کۆچەکانیــان دەگاتــە لەوەڕگاکانــی فەڵەســتین

پێــش بەرگرێــن، ئەکادیمیــی فەرەنســی ڤۆڵنــی نووســیویەتی کــە کــورد "لەژێــر 

ــا، شــاخەکانی رۆژهەاڵتــی بەیــالم  ــاوی بەگداشــلی واڵتــی حەلــەب و ئەنتاکی ن

تاوەكــو کلیســیان داگیرکــردووە. لــەم پاشــایەتییەدا تاوەكــو پاشــایەتی دیمەشــق 

ــەو  ــە ل ــە جگ ــەزار. ئەم ــە 20 ه ــان دەگات ــاڵ و خانەوادەکانی ــارەی رەش ژم

ــەم  ــە ئ ــە یەکجێنشــین.")Volney : 1789 :342( )10( بۆی ــە بوونەت ــەی ک ژمارەی

ــە ســەرچاوە عوســانییەکاندا وەک ناوچــە کوردییــەکان  ــە هەندێجــار ل ناوچان

ناویــان دێــت. 

بەپێــی ســەرچاوە عوســانییەکان، نــاوی )کوردســتان( بــۆ ئەیالەتــی دیاربەکــر 

و ناوچــە دراوســێیەکانی کــە لەژێــر دەســەاڵتی میرنشــینە کوردەکانــدا بــوون، 

بەکارهێــراوە. کاتێــک نــاوی )کوردســتان( بەکارهێــراوە ئامــاژە بــۆ ســێ 

جــۆری بەڕێوەبەرایەتــی کــردووە کــە ســێ ئاســتی ئۆتۆنۆمیــی گەلــی ناوچەکــە 

لەســەر شــێوازی بەڕێوەبەرایەتــی پێناســە دەکرێــت. یەکــەم ناوچــەی فراوانــی 

ــی  ــە حوکمڕانی ــی ب ــە دان ــە)11((، ک ــی کوردیی ــی )حکومەت ــی حوکمڕان ئۆتۆنۆم

ســوڵتانی عوســانی دانــاوە، بــەاڵم نــە خزمەتــی ســەربازی و نــە هیــچ خزمەتــی 
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دیكــەی بــۆ ســەرای عوســانی پێشــکەش نەدەکــرد. دووەم، نزیکــەی 20 

کانتۆنــی ســەربازی )لیــوا یــان ســەنجەق(، کــە بەڕێوەبەرەکــە لەالیــەن دەرباری 

ــی)12(  ــینی وارس ــی میرنش ــێیەم ژمارەیەک ــاندەکرا و س ــانییەوە دەستنیش عوس

ــۆ  ــەکان ب ــە لۆکاڵیی ــە بچووک ــو خانەدان ــتانی لەنێ ــەر و کاربەدەس ــە فەرمانب ک

 )161-von Bruinessen، 1992: 157( دەکــران.  دەستنیشــان  دامەزرانــدن 

لەســەر ئــەم نیــگارە، عوســانییەکان هەمــان رێبازیــان لــە ئەیالەتــی حەلــەب، 

ناوچــەی کلیــس و عــەزاز بەکاردەهێنــا کــە زۆربــەی دانیشــتووانی کــورد 

بــوون. بــۆ منوونــە لــە بەڵگــە عوســانییەکاندا کلیــس وەک لیــوای کــوردان)13( 

ــاژە  ــردا( ئام ــە وین ــی )ل ــە وەک مورف ــرا، بۆی ــە دەک )Sarınay، 2010:7( پێناس

ــن  ــن و پارێزراوتری ــەب وەک "گرنگری ــرادی باکــووری حەل ــوای ئەک دەکات، لی

دەســەاڵتە کوردییەکانــی جوگرافیــای سیاســی ئیمپراتۆریــای عوســانی ئامــاژەی 

ــە  ــە ل ــانی جگ ــی عوس ــراوە.")Winter، 2005:945( )14-953( بەڵگەکان ــۆ ک ب

ئاماژەکانــی ســەرەوە جێگەیەکــی زۆری داوەتــە پێکهاتــەی نەتەوەیــی باکــووری 

ــی  ــوا کوردییەکان ــە و میرلی ــۆز، بنەماڵ ــی ه ــار باس ــەدان ج ــە س ــەب و ب حەل

ناوچەکــەی کــردووە، لەوانــە گرنگرینیــان عیزەددیــن بــەگ، میرلیــوای ئەکــراد 

ــەری.  ــەزاز )Sarınay، 2010:184( و دەوروب ــە ع ل

ــی  ــەبارەت حکومەت ــاڵی 1780دا س ــە س ــینگ ل ــی بویش ــی ئەڵان  مێژوونووس

حەلــەب دەنووســێت "دانیشــتووانی حەلەب تــورک، عەرەب، جوو، کریســتیانی 

ــان،  ــورد، تورک ــەاڵم ک ــن؛ ب ــی و فەڕەنگی ــی، مارۆن ــی، رسیان ــی، ئەرمەن یۆنان

ــینگ  ــرەدا بویش ــە.")Büsching، 1780 : 355( )15(. لێ ــی لێی ــوان و دۆمیش رەش

ــا دەکاتــەوە کــە ئەمــە ئاماژەیەکــە بــۆ  ــە کــورد جی هــۆزی کــوردی رەشــوان ل

ــر لەســەری  ــان زیات ــە پاش ــە ک ــی ناوچەک ــی ســنوورە نەتەوەییەكان دیارنەبوون

رادەوەســتین. لەســەر شــوێنی نیشــتەجێبوونی کــورد، بویشــینگ دەنووســێ "لە 
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ــن.")16(   ــە ئێزدی ــەی دیك ــوننین و ئەوان ــەکان س ــان وەک تورک ــە، هەندێکی هەی

)Büsching، 1780 : 355(

وا دیــارە باکــوور - رۆژئــاوای ســووریا، تاوەكــو ئەوکاتــە ســوڵتانی عوســانی یــان 

دەســتێکی دیكــەی دەرەکــی زۆر دەســتی تێوەرنەدابــێ، ئاشــتی و تەبایــی لەنێو 

ــی  ــە چیاکان ــی دەنووســێ " ل ــە ڤۆلن ــۆ منوون ــووە، ب ــەدا هەب ــی ناوچەک خەڵک

ــە  ــاب هــەن ک ــس و عەنت ــدا، هــەردوو شــاری کلی ــووری پاشــایەتی حەلەب باک

دانیشــتووانی پێکهاتــوون لــە: کریســتیانی ئەرمەنــی، کــورد و موســڵانەکان کــە 

ســەرەڕای جیاوازیــی ئایینــی، پێكــەوە لــە ئاشــتی و دۆســتایەتیدا دەژیــن و بــەم 

ــە دژی  ــن، ل ــانیدا خۆڕاگرب ــوڵتانی عوس ــەر س ــە بەرامب ــن ل ــە دەتوان یەکگرتن

ــن، کشــتوکاڵی  ــە بەرهەمــی مەڕومــااڵت، هەنگوی راوەســن و بەئاســوودەیی ل

 )Volney: 1788: 163( )17(".گەنــم و تووتنــی خۆیــان خۆشــی ببینــن

قریە نفس منبج، خاص عذالدین بط میرلوایی اکراد
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ــی  ــی نەتەوەی ــە نیشــتەجێبوونی گرووپ ــای ناوچەکــە رێگــەی داوە ب تۆبۆگرافی

جیــاواز بەپێــی تایبەمتەنــدی وەبەرهێنانــی ئابــووری و شــێوازی ژیانیــان. لەســەر 

ئــەم مــژارە ڤۆلنــی ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکات کــە "دانیشــتووانی ســووریا بریتیــن 

ــە، لەگــەڵ  ــان نیی ــی جێگیری ــەدەوی کــە شــوێنی ژیان ــە تورکــان، کــورد و ب ل

ــەن  ــۆچ دەک ــراودا ک ــد ناوچــەی دیاریک ــە چەن ــان ل ــااڵت و خێوەتەکانی مەڕوم

کــە بــە موڵکــی خۆیانــی دەزانــن. تورکانــەکان زیاتــر بــەرەو دەشــتی ئەنتاکیــا 

ــە شــاخەکانی نێــوان ئەســکەندەرۆن و فراتــدا ســەرقاڵی  و کــوردەکان زیاتــر ل

 )Volney: 1789: 336(  )18(".ــن ــی رەوەندی ژیان

لەســەر کارەکتــەری گەلەکانــی ئــەم هەرێمــە ڤۆلنــی هەندێــک زانیــاری 

دەدات و دەڵێــت: "کــورد وەک تورکانــەکان کۆچــەرن، بــەاڵم هەندێــک 

ــادە  ــز ئام ــان جەهی ــۆ کچەکانی ــان ب ــە. تورک ــدا هەی ــە رەفتاریان ــاوازی ل جی

دەکــەن، بــەاڵم کــورد بــۆ کچەکانیــان شــیرباییەک )نەخــت( وەردەگــرن. 

تورکانــەکان ئەســڵ و نەســەب و نەجابــەت بۆیــان گرنــگ نییــە، بــەاڵم بــۆ 

ــااڵن  ــی ت ــوو شــتێکەوەیە. تورکــان ئەهل ــەت لەســەرووی هەم ــورد نەجاب ک

ــورد  ــە. ک ــەرە کوردەکان ــە تااڵنک ــیان ل ــا ترس ــەب و ئەنتاکی ــەاڵم حەل ــن، ب نی

ــۆ  ــن ب ــگ نی ــەکان گرن ــە ئایینیی ــم و دۆگم ــەاڵم رێوڕەس ــڵانن، ب ــاو موس بەن

ــەیتان  ــە ش ــز ل ــە رێ ــارساون ک ــزدی ن ــوردان وەک ئێ ــە ک ــێک ل ــەوان. بەش ئ

دەگــرن؛ ئــەم ئایدیایــە زیاتــر لــە دەوروبــەری دیاربەکــر و ســنوورەکانی 

عەجەمســتان بەربــاڵوە و گوزارشــت لــە سیســتەمێکی دێریــن لەســەر بنەمــای 

ــڵانان  ــتیان و موس ــوو، کریس ــارس، ج ــو ف ــە لەنێ ــە دەکات ک ــە و خراپ چاک

)Volney : 1789 :342( )19(".لــەم واڵتانــەدا نەمــاوە

ــە  بەرزاییەکانــی شــارەکانی حومــس و حەمــا بگــرە تاوەكــو جەبــەل ئەکــراد ل

ــە باکــووری عەفریــن، کۆنریــن شــوێنی  ــای کورمێنــج ل ــە و چی باکــووری الزقی
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ــراد(  ــن االک ــە )حص ــاس ل ــر ب ــوون. پێش ــووریا ب ــە س ــورد ل ــتەجێبوونی ک نیش

ــەی ســراتیژیی  ــەر رێگ ــرا و لەس ــدا بنیات ــاڵی 1031ی زایینی ــە س ــە ل ــراوە ک ک

حومــس بــۆ بەندرەکانــی تەرتــۆس و تەرابلوســە. وینــر بەپێــی توێژینەوەکانــی، 

دەگاتــە ئــەو ئەنجامــە کــە "دانیشــتووانی ئــەم ناوچانە لە ســەرەتای ســەردەمی 

ــی  ــە تۆمارەکان ــوون. بۆی ــد ب ــی رەوەن ــۆزە کوردییەکان ــتا ه ــانیدا هێش عوس

)تاپــو تحریــری( 1500 و 1600ی عوســانی گوزارشــت لــە بوونــی کۆنفیدرالــی 

)جەماعــەت( هــۆزە کوردییەکانــی حەســکیە وەک یەکەیەکــی ئیــداری جیــاواز 

لــە ناحیــەی )حصــن االکــراد( دەکات کــە ئــەو باجــەی وەردەگیــرا تایبــەت بــوو 

 )Winter، 2009:128( )20(".)ــی ــۆ ســەرای عوســانی )خــاص هایون ب

لــە هەمــان ســەردەمدا بەپێــی توێژینــەوەی باالنــش "میرنشــینی کلیســی 

ــان  ــو ئەناتۆلیای ــرە تاوەك ــەب بگ ــە حەل ــراوان ل ــی ف ــۆالدەکان، رووبەرێک جانپ

کردبــووە بەشــێک لــە قەڵەمــڕەوی حوکمڕانییــان. کۆشــکە بەشــکۆیەکەی 

قەاڵی كوردان
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لــە ســەدەی  لــەم حوکمڕانییــە.  لــە حەلــەب شــاهیدێکە  جانبپــۆالدەکان 

نــۆزدەدا ئیرباهیــم پاشــای ملــی، میــری میرانــی ئــاالی حەمیدیــە لــە خزمەتــی 

ســوڵتان عەبدولحەمیــددا لــە خەونــی ئــەوەدا بــووە حەلــەب بکاتــە بەشــێک 

ــم  ــش ئیرباهی ــەی.")Balanche، 2014:48()21( پێ ــڕەوی حوکمڕانییەک ــە قەڵەم ل

پاشــاش لــە ســەدەی هــەژدەدا تەیمــوور پاشــای ملــی و نەوەکــەی مەحمــوود، 

ناوچەیەکــی فــراوان لــە جزیــرە تاوەكــو حەلــەب و رەققەیــان کردبــووە 

ــان.  ــڕەوی خۆی قەڵەم

تواندنەوەی کورد لەنێو گەالنی دیكەی ناوچەکەدا

ــە ســاڵی 1780دا رەشــوان وەک  پێشــر ئامــاژە بــۆ ئــەوە کــرا کــە بویشــینگ ل

ــدا  ــە عوسانییەکانیش ــە بەڵگ ــە دەکات. ل ــورد پێناس ــە ک ــاواز ل ــی جی هۆزێک

ــەکراون،  ــورک پێناس ــەت ت ــان تەنان ــان ی ــورد وەک تورک ــۆزی ک ــن ه چەندی

ــە ســەدەی حەڤــدەدا  ــە کــوردن. ســەرای عوســانی ل ــەو هۆزان ــدە ئ هەرچەن

ــکات.  ــین ب ــارەکان یەکجێنش ــی دەرەوەی ش ــی ناوچەکان ــدەدات خەڵک هەوڵ

مەبەســت لــەم سیاســەتە دابینکردنــی زەوی تــازەی کشــتوکاڵ و پاراســتنی رێگە 

ــەم ئامانجــە هەندێــک  ــۆ ئ ــی. ب ــەوەی بازرگان ــۆ بووژاندن ــووە ب گشــتییەکان ب

ــن.  ــە دادەمەزرێ ــی دیك ــێن و هەندێک ــۆزەکان هەڵدەوەش ــیۆنی ه کۆنفیدراس

لــە کۆنفیدراســیۆنە تازەکانــدا، ئەندامــەکان مــەرج نەبــوو لــە هەمــان گرووپــی 

ئیتنیکــی بــن، بــۆ منوونــە "هەندێــک لــەو کۆنفیدراســیۆنانە لــە کــورد و تــورک 

ــە  ــە ل ــوون و هەندێکــی دیك ــە ئەفشــارەکان( پێکهاتب ــۆزۆ و تورک ــی ب )کوردان

کــورد و عــەرەب )هــۆزی ملی/میــالن(. ئۆرهــان دۆغــان راگــری ئەنرۆپۆلۆژیــای 

مۆدێرنــی تــورک، تایبەمتەندییــە زمانــی و ئیتنییەکانــی گەالنــی ئەنەتۆلیــا 
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کەمدەکاتــەوە و دەستنیشــانی دەکات کــە لــە کــۆی 12 هــەزار هــۆزی ناوبــراو 

لــە تۆمــارە عوســانییەکاندا تەنیــا 100یــان وەک کــورد پێناســەکراون.")22( 

 )Winter، 2005:245(

ــە شــاهییەکانی)23(حەلەب  ــدا لەســەر فەرمان ــە لێکۆڵینەوەیەک ــی، ل رۆدس مورف

ــدەدا  ــۆن هەوڵیان ــەژدەدا چ ــەدەی ه ــە س ــانییەکان ل ــە عوس ــدەکات ک دیاری

ناکۆکــی لەنێــوان رەوەنــدە تورکانــەکان و خەڵکــی یەکجێنشــین ئیــدارە 

بــدەن. )Murphey in Winter، 1988: 945-953( هەمــان بەڵگــە دەکرێــت 

بــۆ شــیکردنەوەی رۆڵــی ســەربازی، پۆلیســی و باجگیرییەکانــی لیــوای کــوردی 

لــە حەلــەب بەکاربهێرێــت. لــەم بارەیــەوە وینــر دەڵێــت "لیــوا یــان ســەنجەق 

یەکــەی کالســیکی کارگێڕیــی ویالیەتــەکان بــووە؛ ســەنجەق- بەگی هــەم دەوری 

والــی هــەم دەوری فەرمانــدەی ســەربازی هەبــووە.. بــۆ حکومەتــی ناوەندیــی 

عوســانی، کلیــس کــۆگای هێــزی عەشــایەری بــووە. هیــچ هەڵمەتێکــی شــاهانە 

بــۆ شــەڕ، بەبــێ بەشــداری ســوارە بەنێوبانگەکانــی کــوردی عوســانی نەدەکــرا. 

لــە بەهــاری 1691دا نزیکــەی 360 لــەم ســوارە کوردانــە بــۆ شــەڕی ســالنکامەن 

ئامادەكــراون کــە مووچەکەیــان لەالیــەن ســەنجەقی حەلەبــەوە دەدرا.")24( 

)Winter، 2005: 265(

ســەرچاوەکان دیاریدەکــەن کــە دەوڵەتــی عوســانی لــە ســەدەی حەڤــدەدا لــە 

ناوچــەی حەلــەب، بەتایبەتــی لــە باکــووری ئــەم شــارە، دەســتی بــە ئەندازیاریی 

کوردســتانە  کــردووە.  ئابوورییەکانــی  بەرژەوەندییــە  لەپێنــاو  نەتەوەیــی 

ــەی  ــەوەی کۆمەڵگ ــە ســەرکەوتنی تواندن ــە ل ــەب منوونەیەک ــەی حەل بچووکەک

گونــدەوار لەنێــو دەوڵەتــی پێــش - مۆدێرنــی عوســانیدا. ئەرشــیڤی عوســانی 

لەســەر حەلــەب و هــۆزە کوردییەکانــی کلیــس زۆر دەوڵەمەنــدە، چونکــە وەک 

وینــر دەستنیشــانی دەکات "بەپێچەوانــەی کۆنفیدراســیۆنە ئۆتۆنۆمە گەورەکانی 
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ــای  ــەب و کلیــس کــە ناوچــەی چی ــا و بیابانــی عــەرەب، خەڵکــی حەل ئەناتۆلی

ــرد  ــەی عوســانی دەک ــە ئۆتۆریت ــان ل ــان داوای ــش بەشــێکیەتی، خۆی کورمانجی

ــیان  ــدە خۆش ــرن، هەرچەن ــدا بگ ــاری باجدان ــو کاروب ــی لەنێ ــە گەندەڵ ــە ل رێگ

و  چارەســەربکەن  نێوخۆییــەكان  ناکۆکییــە  دەکــرد  داوایــان  دەدا.  باجیــان 

هەوڵبــدەن "رێگــرەکان" ســزابدرێن. ئــەو بەرپرســیاری کۆمەاڵیەتــی- ئابــووری، 

بەتایبــەت بەرپرســیاری ســەرووهەرێمی کــە درابــووە کوردێکــی حەلــەب وەک 

والــی رەققــە، گرنگیــی لیــوای ئەکــراد لــە روانگــەی کارگێڕیــی عوســانیدا 

دەســەملێنێ.")Winter، 2005: 251( )25( وینــر هەروەهــا دەنووســێ کــە "ئەگــەر 

ــدەواری  ــو کۆمەڵگــەی گون ــورد لەنێ ــی ک ــە ئامێتەکردن ــاژە ب ــراد ئام ــوای ئەک لی

ــت  ــاش گوزارش ــەیر ئاغ ــی قوس ــت، چیرۆک ــااڵنی 1700دا بێ ــە س ــانی ل عوس

لــە تواندنەوەیــان دەکات. دەســەاڵتدارانی عوســانی لــە کلیــس کۆنرۆڵــی 

گشــتییان دابــووە گرووپــی نەتەوەیــی گــەورە و هــۆزە دەستڕۆیشــتووەکان،بەاڵم 

بەرپرســەکانی کۆکردنــەوەی دەرامــەت )ڤۆیڤــۆدا( بــۆ خــاس هومایونیــان 

)تایبــەت بــە ســەرای عوســانی( لەنێــو خەڵکــە خۆجێیەکانــدا هەڵدەبــژارد.")26( 

 )Winter، 2005: 257(

واتــە بــە گوندنشــینکردنی خەڵکــی ناوچەکــە لەنێــو شــارۆچکە و گونــدەواری 

کشــتوکاڵیدا، پشــتگیری و دەرمارگیریــی هۆزەکــی لەنێودەبــرا و تەنیا بەشــێکیان 

ــە  ــە هەڵمەت ــەربازی ل ــی س ــۆ خزمەت ــەوە ب ــد دەمان ــە دەرەوە وەک رەوەن ل

ــەری  ــی رووب ــووری و فراوانبوون ــی ئاب ــانیدا. هەلومەرج ــی عوس جەنگییەکان

زەوی کشــتوکاڵی، پەرەســەندنی شارنشــینی، ئەندامانــی هۆزەکانــی بــۆ الی 

خــۆی رادەکێشــا و بــە تێکەڵبوونیــان لەگــەڵ خەڵکانــی دیكــە، ناســنامەی 

زمانــی و ئیتنیکییــان لەدەســتدەدا. ئەمــە بــۆ کــورد و بــۆ هــۆزە تورکانەکانیــش 

راســتە، کــە لــە مــاوەی 100 ســاڵدا زۆربەیــان بوونــە دانیشــتووانی گوندنشــین 
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و ئیــر پێوەندیــداری هۆزەکییــان لەدەســتدا و بەهــۆی ژیانــی رۆژانــە لەگــەڵ 

گەالنــی دیكــەی ناوچەکــە، ناچاربــوون بــە زمانــی رایجــی)27( ئــەو ســەردەمە، 

واتــە عەرەبــی قســە بکــەن و لــە ناســنامەی زمانــی و کولتــووری خۆیــان 

ــەوە. دووربکەون

 

ئێزدییەکانی رۆژئاوای كوردستان 

ــزدی هــەن؛  ــی ئێ ــتان و ســووریا دوو گرووپ ــاوای کوردس ــای رۆژئ ــە جوگرافی ل

ــی  ــتان و ئێزدییەکان ــاوای کوردس ــی رۆژئ ــان رۆژهەاڵت ــرە ی ــی جەزی ئێزدییەکان

ــە.  ــان هەی ــە دەوروبــەری عەفریــن کــە مێژوویەکــی دێرینی چیــای کورمێنــج ل

ئێزدییەکانــی جەزیــرە خاوەنــی مێژوویەکــی نزیکــن، بــەاڵم جێگیربوونــی 

بەڵگــەکان  بەپێــی  کــوردداخ،  یــا  کورمێنــج  چیــای  لــە  ئێــزدی  كوردانــی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ پێــش ســەردەمی ســوڵتانەکانی ئەیووبــی. واتــە پێــش ئــەوەی 

میرنشــینی کــوردی لــە کلیــس دامبــەزرێ، لــەو ناوچەیــە کــوردی ئێــزدی هەبووە 

کــە ئاماژەکــەی شــەرەفخانی بەدلیســیش گوزارشــت لــەو مێــژووە دەکات. 

ــی  ــە "کوردان ــک ل ــەی قوســەیر، جەماعەتێ ــری ناحی ــە می ــد دەبێت ــک مەن کاتێ

ئێــزدی کــە لــەو واڵتــە دەژیــان، لەســەر بیــروڕای مەنــد کۆبوونــەوە، رۆژ 

بــەڕۆژ کاریگــەری توانایــی و نیشــانەکانی بوێــری و ئازایەتــی )مەنــد( دیارتــر 

دەبــوو.. لــە ســەرەتادا هەنــدێ شــێخی ئێــزدی کــە لەنێــوان حەمــا و مەرعــەش 

دەژیــان، لەســەر حکومەتــی کــوردان لەگــەڵ مەنــد کەوتنــە ملمالنــێ و ناکۆکــی 

و تەنانــەت شــەڕیان لەگــەڵ کــرد.")28( )رشفنامــە، 1860:221(. لەبــارەی کــوردی 

ــای کورمێنــج، جگــە  ــە باکــووری ناوچــەی چی ــە حەمــا و مەرعــەش ل ئێــزدی ل

ــەکان  ــارەی ئێزدیی ــەن دەرب ــەاڵم کیلی ــە، ب ــە نیی ــاژەی دیك ــەرەفنامە ئام ــە ش ل
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لــە عێــراق، کوردســتان و ســووریا دەڵێــت: "لــە دەوروبــەری بەغــدا هــەن، لــە 

شــاخەکانی ساســۆن تاوەكــو حەلــەب و الزقیــە ئێــزدی هــەن. هەندێکیــان لــە 

ویالیەتەکانــی دیكــەی ســووریا، ئەوانــەی دیكــە لــە کوردســتان، لــە جەزیــرە، 

دیاربەکــر و پارێــزگای یەریڤــان و تەنانــەت هەنــدێ گرووپیــان گەیشــتوونەتە 

)Kilian، 1833:624( )29( ".میــر

ــە تۆمــارە ســەلیبیەکاندا ئامــاژە بــۆ دورزی، ئیســاعیلی و نوســەیری هەیــە،  ل

بــەاڵم باســی ئێزدییــان نەکــراوە، هەرچەنــدە هەنــدێ ناوچــە کــە ئێــزدی لــێ 

ــە  ــە بەڵگەنام ــە ل ــوون. جگ ــدا ب ــت فەڕەنگییەکان ــەک لەدەس ــان ماوەی دەژی

ــەو  ــان ل ــش لەســەر جێگیربوونی ــی ئێزدی ــەکان ئەفســانەیەکی ناوخۆی مێژوویی

ــای  ــە. چی ــەمعان)30( هەی ــاخاوییەکانی س ــە ش ــە ناوچ ــەت ل ــە، بەتایب ناوچەی

ســەمعان یــان بــە کــوردی چیایــێ لێلــوون، لــە رۆژهەاڵتــی رووبــاری عەفریــن، 

پێشــر شــوێنی دانیشــتنی گەلێکــی کریســتیان بــووە کــە تەنانــەت شــوێنەواری 

ــن  ــان )ئی ــی ی ــەرەج مەالت ــۆس ئەبولف ــاوە. گریگۆری ــی لێ ــەی کۆنیش کڵێس

ــە  ــە ب ــەکان دەکات ک ــە ئێزدیی ــاژە ب ــێزدەیەمدا ئام ــەدەی س ــە س ــربی( ل عی

ــراون و  ــەوە نەفیک ــە ئێران ــوون و ل ــی ب ــی مانیکەی ــەو، فیرقەیەک ــی ئ بۆچوون

ــی  ــەت باس ــتەجێن. تەنان ــووریادا نیش ــتیانییەکانی س ــرە کریس ــە دێ ــتا ل ئێس

ــی  ــی ئێزدییەکان ــەڵ جلوبەرگ ــی لەگ ــە لێکچوون ــش دەکات ک ــی ژنانی جلوبەرگ

)Hebraeus،1871:220( ناوچەکــەدا هەبــووە.)31( 

 دەرکردنــی مانییــەکان لــە ئێــران بــۆ میزۆپۆتامیــا و ســووریا و رۆم دەگەڕێتــەوە 

ــوس ســەردەمی  ــێ گریگۆری ــتینیان. رەنگب ــۆ ســەردەمی قەیســەری رۆم ژوس ب

ژوســتینیان و خاچپەرســتەکانی تێکــەڵ کردبــێ، چونکــە ژوســتینیانی رۆمان پێش 

ئیســالم لــەو ناوچەیــە حوکمڕانیــی کــردووە، بۆیــە هاتنــی كوردانــی ئێــزدی بــۆ 

شــاخی ســەمعان دەبێــت لــە کۆتایــی ســەدەی ســێزدەیەم روویدابێــت کــە پاش 
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ــەوە دەکات  ــۆ ئ ــاژە ب ــس ئام شکســتی کریســتیانەکان، بەجێیانهێشــتبوو. المێن

کــە "ئێزدییەکانــی شــاخی ســەمعان لــە بنەڕەتــدا لــە شــنگال و میزۆپۆتامیــاوە 

ــوون  ــە دەڤــەری ناکۆکیــی فەرەنگــەکان و موســڵانان ب ــەم ناوچان ــوون. ئ هات

ــس  ــە وەک المێن ــراوە"، بۆی ــتووان خاڵیک ــە دانیش ــە ل ــدا ناوچەک ــە کۆتایی و ل

لەگــەڵ  دانیشــتووان(  لــە  )خاڵیکردنــەوە  شــیکردنەوەیە  "ئــەم  دەڵێــت: 

هایپۆتێــزی هاتنــی ئێــزدی لەوکاتــەدا بــۆ شــاخی ســەمعان، یەکدەگرێتــەوە.")32( 

)Lammens، 1907:373( فەقیرێکــی ئێــزدی ناوچــەی عەفریــن، نوســخەی 

میتۆلــۆژی هاتنــی ئێزدییەکانــی بــۆ رۆژێ لێســکۆ)33( بــەم شــێوەیە گێڕاوەتــەوە: 

"شــێخ ئــادی ســوڵتانی ئێزدییــەکان بــووە و شــێخ شــەرفەدینیش وەزیرەکــەی. 

ئەوکاتــە ئێزدییــەکان هەموویــان لــە شــێخان دەژیــان. گرووپێــک لــەدژی شــێخ 

شــەرفەدین دەســت بــە ئــاژاوە دەکــەن. شــێخ ئــادی نامەیــەک دەنێرێــت بــۆ 

ئیســتەنبووڵ کــە ســوپایەکی بــۆ رەوانــە بکــەن، بــەو ســوپایە کۆتایــی بە ئــاژاوە 

دێنــێ و ناچاریــان دەکات هەڵبێــن بــۆ حەمــام و ناوچــەی عەفریــن و عــەزاز. 

ــۆ  ــەوە ب ــوەکان خۆشــدەبێ، ئەوانیــش دەگەڕێن ــە راپەڕی ــادی پاشــان ل شــێخ ئ

شــێخان. هەندێکیــان کــە موڵــک و ماڵیــان هەبــووە، گەڕانــەوە بــۆ شــێخان و 

 )Lescot، 1975:205( )34(".ــەوە هەندێکــی دیكــەش مان

ــۆ  ــێ ب ــک بووب ــزدی رەنگــە هۆکارێ ــی ئێ ــوان فیرقەکان ــی نێ ــەی ناکۆکی گریان

ــەردەمە،  ــەو س ــەاڵم ئ ــووریا، ب ــە س ــتانەوە بچن ــە کوردس ــێکیان ل ــەوەی بەش ئ

واتــە ســەدەی دوازدە و ســێزدە نــە ئیســتەنبووڵ لــە دەســتی عوســانییەکاندا 

ــەکان  ــە ئێزدیی ــێک ل ــۆ بەش ــانیش ب ــی عوس ــەی هاوکاری ــە گریان ــووە و ن ب

ــە راســتییەوە نزیكــە. شــێخ ئــادی بــن موســافیر،  لــە دژی گرووپێکــی دیكــە ل

ــە،  ــەی عەداویی ــەری فیرق ــان، دامەزرێن ــووی 1070ی بەعەلبەکــی لوبن لەدایکب

زۆربــەی ژیانــی لــە بەغــدا بەســەربردووە و لــە شــاخەکانی جۆلەمێــرگ 



111

عەفرین .. دەروازەی دەریای نێوەڕاست

)هــەکاری( نیشــتەجێبووە و لــە 1162ی زایینیــدا پێــش پەیدابوونــی دەوڵەتــی 

ــردووە.  ــی ک عوســانی وەفات

ــت  ــە لەدەس ــەو ناوچەی ــەدەی دوازدە، ئ ــی س ــو کۆتای ــارە تاوەك ــەوەی دی ئ

ســەمعان  قــەاڵی  دەوروبــەری  "لــە  دەڵــێ:  شــاپۆ  بــووە؛  بیزەنتیەکانــدا 

ــە  ــی دروســتکراون ک ــی بیزەنت ــد لەســەر شــوێنەوار و کاولەکان ــن گون چەندی

ــە  ــە ک ــەو دێهاتانەی ــک ل ــار)35( یەکێ ــراوە. کم ــیان لێک ــە باس ــراون ن ــە بی ن

مــن لــە هیــچ جێگەیــەک نەمبینیــوە و لــە نەخشــەکاندا باســی لێوەنەکــراوە. 

ــە و  ــی خورافیی ــە ئایینێک ــە ک ــی ئێزدیی ــی کوردان ــی بچووک ــار( گوندێک )کم

توێژینــەوەی لەســەر نەکــراوە، بۆیــە زۆربەیــان هێشــتا وەک شەیتانپەرســت 

ــەب  ــە دەشــتەکانی باکــووری حەل ــە ل ــەم فیرقەی ــن. خەڵکــی ئ ــاو دەبردرێ ن

ــە شــکڵی گڵــی  ــە تــل عەرفــەت و نوبــل نیشــتەجێدەبن و خانــووی قــوڕ ب ل

ــی  ــی بەردین ــە شــاخەکانە و رێگەیەک ــەاڵم کمــار ل شــەکر دروســتدەکەن. ب

هەیــە کــە هێڵــی حەلــەب بــۆ ئەســکەندروونی لێــوە دیــارە. لــە نزیکــی کمار 

لەســەر رووبــاری عەفریــن پردێکــی داریــن هەیــە، ئــەم پــردە پــاش رووخانــی 

پــردە بەردینەکــە دروســتکراوە. کوردەکانیــش لەنــاو خــودی کاولەکانــدا 

بــە  ســەمعان  شــاخی  پیردریزێتیــش   )Chapot، 1902:184( دەژیــن.")36( 

ــە دەکات و  ــەب پێناس ــە حەل ــەکان ل ــتەجێبوونی ئێزدیی ــوێنی نیش ــەم ش یەک

ــە  ــە جوومــە، کــە دەکەوێت ــەوە دەچــێ یەکەمجــار )ئێزدییــەکان( ل ــێ "ل دەڵ

پێنــج لیگیــی باکــووری حەلــەب لەســەر رووبــاری عەفریــن، نزیــک ســتوونی 

ســیمن ســتیلیتی)37( پیــرۆز نیشــتەجێبووبن. بــە چــاوی خــۆم پاشــاوەی دوو 

ــو لیگــی  ــان لەنێ ــوون. یەکێکی ــە بەشــێوەی فەرەنگــی بنیاتراب ــی ک شــارم بین

جوومــە کــە چەنــد بەردنووســی لێبــوو، ئــەوەی دیكــە نزیــک عەفرینــە کــە 

ئاســەواری کەمــی لێاوەتــەوە. گێڕانــەوەی تــورک و ئێزدییەکانیــش پاڵپشــتی 
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پێــش  ســاڵ   30 فەڕەنگییــەکان  پاشــاوەی  دەکــەن.  مــن  هەســتەکەی 

ــان  ــینی ئورفای ــەروکاری میرنش ــە س ــەی ک ــەو فەڕەنگیان ــووتێران، ئ ــتا س ئێس

 )Perdrizet، 1903:439( )38(".کردبــوو

ــە  وەک پێشــر ئامــاژەی بــۆ کــرا، ئێزدییەکانــی باکــوور- رۆژئــاوای ســووریا ل

ــەی 400  ــراوە، نزیک ــوە نەک ــیان لێ ــدا باس ــی فەڕەنگی ســەرچاوە مێژووییەکان

ســاڵ پــاش ســەرچاوە رۆژهەاڵتییــەکان، لــەدوای هەڵمەتــی میســیۆنەری 

ــوور-  ــی باک ــەر ئێزدییەکان ــاس لەس ــدێ ب ــە، هەن ــۆ ناوچەک ــەکان ب ئەورۆپیی

رۆژئــاوای ســووریا دیاردەبــن کــە یەکێــک لــە کۆنرینیــان کتێبێــک بــە 

ســووریا.  ئایینەکانــی  لەســەر  بێســۆنە  فەرەنســی  میســیۆنەری  قەڵەمــی 

ــی  ــە، باس ــتییانەکانی ناوچ ــاعیلی و کریس ــە دورزی و ئیس ــە ل ــۆن جگ بێس

شەمســییەکان دەکات و دەڵێــت: "پــاش ئــەوەی باســی ئەوانەمــان کــرد 

جواڵنــی  بەپێــی  ئایینەکانیــان  و  دەژیــن  مانــگ  رێســاکانی  بەپێــی  کــە 

ــۆر  ــە خ ــن ک ــر بکەی ــییەکان لەبی ــت شەمس ــۆڕن، نابێ ــارەیە دەگ ــەم هەس ئ

ــەڕ  ــات و لەم ــو دەب ــت نێ ــەکان وەک خۆرپەرس ــۆن ئێزدیی ــن". بێس دەپەرس

ــەب  ــە حەل ــان ل ــتە هەندێکی ــە "ئێس ــت ک ــتەجێبوونیان دەدوێ ــوێنی نیش ش

ــووە.  ــان ب ــە زێدی ــا ک ــۆ مێزۆپۆتامی ــەوە ب ــان گەڕاونەت ــەاڵم زۆری ــن، ب دەژی

 Besson،( )39(".نییــە )تێگەیشــتنیان زۆر ئاســانە، چونکــە کتێبــی )ئاینییــان

)1660:56

پانــزدە ســاڵ پــاش بێســۆن، فێڤــرێ، لەســاڵی 1685دا بــە وردی باســی 

ئێزدییەکانــی ناوچەکــە دەکات و لــە وردەکارییەکانــدا دیاریــدەکات کــە 

ئێزدییــەکان "نــاوی شــەیتان ناهێنــن و تەنیــا ناڕاســتەوخۆ باســی دەکــەن، بــۆ 

ــە  ــەن... رۆژێــک داوام لێکــردن مببەن ــاووس ناویدەب ــە وەک مەلەکــی ت منوون

شــاخی ســەمعان ســتیلیت، چونکــە زۆر لەمێژبــوو کونجکۆڵــی ئــەو ناوچەیــە 
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ــەک[  ــان ]ئێزدیی ــووە. یەکێکی ــی لێب ــەد ئایین ــۆی پێنس ــی خ ــە کات ــووم ک بب

درزێکــی لەنێــو بەردەکانــدا نیشــاندام کــە پێشــر شــاری پڕشــکۆی بلــوا 

بــووە. پرســیاری کــرد ئایــا ئــاگام لــەو درزە هەیــە كــە لەنێــو بەردەکەدایــە و 

لەبەرچــی ئــەم درزە لــە بەردەکــەدا دروســتبووە؟ پاشــان خــۆی وەاڵمیدایــەوە 

ــی: و گوت

کەوتبــوون.  ئێزدییــەک  بــەدوای  کافــرەکان  "رۆژێــک 

ــی  ــكات و تاوان ــاووس ب ــە مەلەکــی ت ــەت ل دەیانویســت لەعن

کوفــر بــکات. بەردەکــە کرایــەوە کــە لــە دووژمنانی بشــارێتەوە 

ــە  ــرد ک ــە وای لێک ــەوە. موعجیزەک ــیدا بیحەوێنێت ــە باوەش و ل

ــووردن  ــن و داوای لێب ــاگادار ب ــان ئ ــە هەڵەکەی ــان ل دووژمن

لــەو کەســە ]ئێزدییەکــە[ بکــەن کــە حەزیــان دەكــرد بیكــوژن. 

ئینجــا بەردەکــە گەڕایــەوە ســەر رەوشــی جارانــی و داخرایەوە، 

ــەوەی وەک  ــۆ ئ ــەم درزە ب ــە ل ــا جگ ــار نەم ــوە دی ــی پێ هیچ
نیشــانەیەکی هەتاهەتایــی لــە موعجیزەکــە مبێنێتــەوە. ")40(

 )321-Febvre، 1675 : 320(

قەشــەی یێســوویتی ئیتالــی کۆرنێلیــۆ ماگنــی کــە ســااڵنی 1671 تــا 1692 لــە 

حەلــەب کاری مــژدەدەری ئەنجامــداوە، لــە باســی ئێزدییەکانــدا دەگێڕێتــەوە 

کــە "لــە دەوروبــەری حەلــەب گەلێــک بەنــاوی یەزیــدی هــەن زۆر بــە 

ــە.  ــەیریان هەی ــەربەخۆ و س ــی س ــراونەتەوە. ئایینێک ــەرۆکەکەیانەوە بەس س

هەوڵانــداوە دزە بکەینــە ناویــان، بــەاڵم لێتێگەیشــتنیان ئاســان نییــە و 

)394 :71-Magni، 1692( )41(".پووچــە
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ــینە  ــەربەو میرنش ــی س ــدا ناوچەیەک ــینی کلیس ــەردەمی میرنش ــە س ــن ل عەفری

ــە  ــە ئەوکات ــارەکە ک ــەر ش ــەک لەب ــارساوە ن ــەی ن ــەر رووبارەک ــر لەب ــووە و زیات ب

گوندێکــی زۆر بچــووک بــووە. لەســەر نــاوی عەفریــن قەشــەی ئەڵانــی نــۆک لــە 

شــیکردنەوەیەکی مێژووییــدا دەڵێــت: "لــە کتێبــی ئەیــوب پێغەمبــەر )ایــوب 22، 

24(دا باســی رووبــاری ئۆفیــر یــان ســۆفیر کــراوە. لــە کلیــس، لــە واڵتــی پیریکــی 

یۆنانــی، بــە ســێزدە کاژێــر رێپێــوان بــەرەو باکــووری حەلــەب، رووبــاری عەفریــن 

لــە کوێســتانی پڕبەرەکەتــی چیــای کــورد لەنــاو الڤــا و باســالتەوە دێتە نێــو ناوچەی 

هــۆزی کــوردی جومــە لــە نزیــک دەریاچــەی ئەنتاکیــا. نــاوی عەفریــن کــە چڵێکــی 

رووبــاری ئۆرۆنتێــس )عاســی(یە لــە باکــووری ئەنتاکیــا، لــە وشــەی ئۆینۆپــاروس)42( 

)واتــە Oin - Ofer، Uin-ófer، Ôfirquelle( هاتــووە کــە ســرابۆ باســی کــردووە و 

ئەگــەر خاچپەرســتەکان باســی رووبــاری فەرنوس یــان فەرنایان کردبێ، یــان ناوێکی 

دیكەیــان بــۆ ئۆرۆنتێــس بەکارهێنابــێ، دەبێــت ئــەو ناوانــە بــە رووبــاری عەفرین و 

 )Noack،1868:52،53( )43( ".ــاری ئۆرۆنتێســەوە ببەســرێنەوە خــوارووی رووب

جوگرافیناســی ئەڵانــی بووشــینگ ســاڵی 1780 لەمــەڕ ناوچــەی عەفریــن 

و دەوروبــەری نووســیویەتی: "دەریاچــەی ئەنتاکیــا یــان دەریاچــەی ســپی 

بــەرەو  رۆژهەاڵتــەوە  باشــووری  و  باشــوور  لــە  رەنگەکەیــەوە،  بەهــۆی 

ــە،  ــی دوو لیگ ــگ)44(و پانای ــوار لی ــی چ ــاوا بەدرێژای ــووری رۆژئ ــوور و باک باک

ــت.  ــەر دەکرێ ــی دەوروب ــاردەی واڵتان ــت و هەن ــەورەی لێدەگیرێ مارماســی گ

رووبارەکانــی عەفریــن، ئەســوەد، بەگــرە و چەنــد رووبارێکــی دیكــە دەڕژێنــە 

نێــو ئــەو دەریاچەیــەوە و گــەورەی دەکــەن و پاشــان دەریاچەکــە دەڕژێتــەوە 

ــە کــە  ــارە پردێکــی بەردیــن هەی ــاری ئۆرۆنتێــس. لەســەر ئــەم رووب نێــو رووب
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رێگــەی ئەســکەندەروون دەبەســتێتەوە بــە حەڵەبــەوە، بــەاڵم تااڵنیــی کــوردان 

 )Büsching، 1780 : 364( )45( "! رێگەکــەی نالەبــار كــردووە

ــاژە  ــش ئام ــەدوای بوشــینگ، جوگرافیناســی فەرەنســی ڤۆلنی ــد ســاڵێک ل چەن

بــە ناســەقامگیری ئــەو رێگەیــە بەدەســت کــوردەوە دەکات کــە دیــارە 

ســەرچاوەی زانیارییەکانــی ڤۆلنیــش هــەر بووشــینگە، چونکــە هەمــان زانیــاری 

دووبــارە دەکاتــەوە و دەڵێــت: " ســێیەم رێگــەی ئەســکەندەروون بــۆ حەلــەب 

ــو  ــان لەنێ ــردووە؛ خۆی ــان ک ــرەکان چەپەڵی ــوردە رێگ ــە ک ــتەوەیە ک ــە دەش ب

ــە ســەر  بــەرد و زنارەکانــی دەوروبــەر دەشــارنەوە و بــەردەوام هێــرش دەکەن

)Volney: 1788: 158( )46(".کاروانــەکان

بورکهــارد لــە ســاڵی 1822دا زانیــاری فراوامنــان لەســەر جوگرافیــا و ئابووریــی 

پێــدەدات. ســەبارەت شــاخەکانی ناوچــەی عەفریــن بورکهــارد  ناوچەکــە 

ــل  ــی چ ــاوادا بەدرێژای ــوور- رۆژائ ــتەی باک ــە ئاراس ــاخانە ل ــەم ش ــت: "ئ دەڵێ

میــل باڵودەبنــەوە و شــاخی ســەمعان لــە نێوەڕاســتیاندایە. پاناییەکــەی لەگــەڵ 

ــەک  ــت. لەالی ــدە دەکرێ ــل مەزەن ــا 20 می ــە 15 ت ــدا ب ــن دۆڵ و گەلی چەندی

دەگەنــە دەشــتی ئەنتاکیــا، لــە بەرامبەریشــدا زنجیــرە چیایــەک هەن کــە تاوەكو 

ــاری  ــە. رووب ــان هەی کەنارەکانــی باکــووری کەنــداوی ئەســکەندەروون درێژەی

ــتپێدەکات  ــەوە دەس ــک کلیس ــە نزی ــە ل ــاودەدات ک ــتە ئ ــەم دەش ــن ئ عەفری

و دەڕژێتــە دەریاچــەی ئەنتاکیــا. درێژاییەکــەی 15 تاوەكــو 20 کاژێــرە.")47( 

)Burckhardt، 1822: 633( بورکهــارد هەروەهــا دەڵێــت ئــەم ناوچانــە پێشــر 

ــەب دارســتانەکەی  ــۆ حەل ــی دار ب ــەاڵم "بازرگانی ــوون، ب ــەواوی دارســتان ب بەت

لەنێوبــردووە. ئێســتا لــە چیاکانــی کــورد، لــە باکــووری عەفریــن دار بــۆ بــازاڕی 

حەلــەب دەبــڕن، بــەاڵم ئەگــەر ئەویــش تــەواو ببێــت، دەبــێ بــۆ ســووتەمەنی 

 )Burckhardt، 1822: 634( )48(".ــەن ــا بب ــی کارامانی ــۆ کەنارەکان ــا ب پەن
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یەکێکــی دیکــە لــە زانیارییــە سەرنجڕاکێشــەکانی بورکهــارد ئەوەیــە کــە 

تورکانەکانــی ناوچەکــە بەهــۆی کــوردەوە فێــری کشــتوکاڵ بــوون. لەوبارەیەوە 

دەنووســێ کــە تورکانــی "رەیحانلــوو ئــەوە 10 ســاڵە روویــان کردووەتــە 

ــا وەک هــۆزە تورکەکانــی دیكــە ژیانــی رەوەنــدی و  چانــدن و کشــتوکاڵ؛ دەن

ــاوە  ــەی حەیدەرئاغ ــتوکاڵ لەڕێگ ــرە. کش ــێ باش ــان پ ــی مەڕومااڵتی بەخێوکردن

ــەی  ــەرگیریی کچەک ــەی هاوس ــە رێگ ــش[ ب ــەوە، ]ئەوی ــدا باڵوبووەت لەنێویان

ــا  ــتبووە، ئینج ــەک دروس ــێی؛ هاوپەیانیی ــوردی دراوس ــەرۆکێکی ک ــەڵ س لەگ

ــن.")49(  ــە کــوردەکان فێرب ــۆ رەخســاوە کشــتوکاڵ ل ــان ب تورکەکانیــش دەرفەتی

 )Burckhardt، 1822: 637(

ــەم  ــوردی ئ ــت ک ــەڕاوە، دەڵێ ــەمعانیش گ ــاخەکانی س ــە ش ــە ل ــارد ک  بورکه

تیروکــەوان هێنــاوە، کەچــی  بەکارهێنانــی  لــە  وازیــان  لەمێــژە  ناوچەیــە 

ســەبارەت  دەکــەن.  شــەڕ  تیروکــەوان  بــە  تورکانــەکان  هــۆزە  هێشــتا 

ــە ناوچــە  ــە دەشــتی عەفریــن و ل شــوێنێ نیشــتەجێبوونیان دەڵێــت: "کــورد ل

ــات  ــە دێه ــوەت و ل ــە خێ ــردووە. ل ــی باڵوەیانک ــاخاوییەکانی دەوروبەریش ش

دەژیــن، یەکجێنشــینن و هەموویــان ســەرقاڵی کشــتوکاڵ و بەخێوکردنــی 

ــە  ــووم، ک ــۆزی[ ش ــدا ]ه ــوون، لەنێویان ــۆز پێکهات ــوار ه ــە چ ــن. ل مەڕومااڵت

ــەکان  ــاو تورکان ــورد لەچ ــرە. ک ــان بەهێزت ــە هەمووی ــن ل ــت دەژی ــە دەش ل

 )Burckhardt، 1822: 646( )50( ".ــە ــان هەی ــۆش و زیندووی ــر ج ــی پ رەفتارێک

ــە  ــە بەشــێک ل ــە ســاڵی 1826دا دەنووســێ ک ــن ل ــدەی ســویدی بەرگرێ گەڕی

کوردانــی ئــەم ناوچەیــە "زســتانان لــە کولبــە و کەپــرەکان لــە شــاخەکانی نێــوان 
بەیــالم و کلیــس، لــە دەشــتاییەکانی نزیــک رووبــاری عەفریــن دەمێننــەوە.")51( 

)Berggren، 1826:292(

 تامســن لــە ســەدەی هەژدەیەمــدا بــاس لــە ژیانــی جووتیــاری کــوردی عەفرین 



117

عەفرین .. دەروازەی دەریای نێوەڕاست

دەکات و دەڵێــت دۆڵــی گــودەری و عەفریــن کــە "زۆر بــە بەرەکەتــە، زۆربــەی 

 Thomson،(  )52(".ــن ــوردی لێدەژی ــاری ک ــراوە، جووتی ــتوکاڵ تەرخانک ــۆ کش ب

ــە ســاڵی 1837دا نووســیویەتی کــە گوندەکانــی جــر  1838:58( رۆبینســۆن ل

الحدیــد )پــردی ئاســنی( لەســەر رووبــاری عاســی، کــوردن و بــە موتەســەلیمی 

)Robinson، 1837: 318( )53(.ئەنتاکیــاوە گرێــدراون

کۆبەند

ــوردی  ــتەجێبوونی ک ــەردەمی نیش ــە س ــوو ل ــەک ب ــە ئاماژەی ــەم توێژینەوەی ئ

موســڵان و ئێــزدی لــە باکــوور - رۆژئاوای ســووریا و پەرەســەندنی دەســەاڵتیان 

لــەو ناوچانــە. توێژینــەوەکان دەریدەخــەن نیشــتەجێبوونی کــورد لــەم ناوچەیە 

ــۆ ســەرەتای  ــەوە ب ــان دەگەڕێت ــە کۆنرینی ــداوە ک ــد شــەپۆلێکدا رووی ــە چەن ل

هــەزارەی رابــردوو. 

پــاش ئەیووبییــەکان، میرەکانــی میرنشــینی کلیــس حاکمــی ئــەم دەڤــەرە بــوون 

ــوای ئەکــراد )کانتۆنــی کــوردان(  ــاوی لی ــر ن و لەســەردەمی عوسانیشــدا لەژێ

لــە باکــووری حەلــەب دەســەاڵتێکی نیــوە ســەربەخۆی کــوردی هەبــووە. بــەاڵم 

عوســانییەکان لەپێنــاو بەرژەوەنــدی ئابــووری و سیاســیی خۆیــان، بــەرە بــەرە 

ــی  ــی تەنزیات ــاش هەڵمەت ــردەوە و پ ــان کەمک ــەم کانتۆنەی ــەاڵتی ئ ــە دەس ل

عوســانی لــە نێوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدەدا هیــچ ئاســەوارێک لــە حکومەتــی 

کــوردان لــە کلیــس و حەلــەب نامێنێتــەوە. 

ــوور-  ــە باک ــتا، ل ــش ئێس ــاڵ پێ ــە 500 س ــر ل ــە زیات ــە ک ــی مێژووییی ئیرۆنییەک

رۆژئــاوای ســووریا کانتۆنێــک )لیــوا( بەنــاوی لیــوای ئەکــراد هەبــووە و عەفرین 

ــژوو، رووبەرێکــی  ــی مێ ــوای ئەکــراد بەدرێژای ــە. لی ــەو کانتۆن ــووە ل بەشــێک ب
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فراوانــی جوگرافییەکــەی لەدەســتداوە و لــە جوگرافیــای بەرتەســکی عەفرینــدا 

ــڕینەوەی  ــەی س ــراوە و هەڕەش ــش داگیرک ــڕۆ ئەوی ــە ئەم ــەوە ک زیندووکراوەت

لەســەرە. 
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پەراوێزەكان :

1- C›est au tout début de ce mouvement que l›on trouve les premières 
attestations historiques d›implantations kurdes dans les hauts-pays: Ie Hisn 
al-Akrad, Ie " château des Kurdes " à quelques 40 km à l’ouest de Homs, 
reçut ce nom à partir de 1031 quand Ie prince Mirdaside d›Alep y fixa une 
colonie militaire pour protéger les routes marchandes de la région. Ailleurs, 
Ie château de Qusayr sur Ie plateau du même nom (au sud d›Antioche) fut 
donné en fief à un chef kurde de Hakkari peu aprés I›expulsion des Croisés 
: or, sa population était déjà en majorité kurde de la secte yézidi. 
2- II est probable que depuis la haute Antiquité des émigrations a petite 
échelle ont acheminé des nomades kurdes vers les montagnes du Taurus 
et ensuite vers le sud, où ils se sont amalgamés culturellement avec les 
populations rurales plus anciennes. Plusieurs des émirs de l›Akkar et du 
Şuf étaient d›origine kurde, tel Fakhreddin ibn Ma›n, qui restait toujours 
en contact avec un şêx kurde à Diyarbekir au XVIIe siècle. De nombreux 
noms de lieux dans Ie Qusayr, le Mont Sahyun et la montagne alaouite 
témoignent égalernent
d›une longue présence kurde dans l›arrière-pays syrien.
3- Krak des Chevaliers
4-… la fréquente union politique de la Syrie du nord et de la Djéziré 
provoque l›établissement en Syrie non seulement de mamloûks kurdes, 
mais aussi de colonies militaires kurdes, dont l›une est au xie siècle à 
l›origine de la fondation de Hiçn al-Akrâd, le futur Krak des Chevaliers ; 
d›autres kurdes habitent le Taurus, par exemple à Hadathâ ; et, en dehors 
du Kurdistan proprement dit, ils sont très nombreux en Diyâr Bakr. Aux 
clans militaires il faut ajouter aux XII-XIIe sièces les mamlouks kurdes et 
turcs fieffés.

5 - شــمس الدیــن و بهاءالدیــن و منتشــا ســه بــرادر بودنــد، حــکام حــکاری از نســل شــمس 

ــد  ــن ان ــل بهاءالدی ــە از نس ــه ک ــکام عادی ــمو و ح ــانرا ش ــراد ایش ــالح اک ــن و باصط الدی

ایشــانرا بهدیــن و حــکام کلیــس کــە از نســل منتشــا انــد ایشــان را منــد میخواننــد. 

ــودە  ــع من ــود مجتم ــت خ ــر رس رای ــراد ب ــە اک ــی از طایف ــال گروه ــادی ح ــد در مب 6 - من

بجانــب مــر و شــام رفــت و در آنجــا مالزمــت ســالطین آل ایــوب اختیــار کردە آن ســالطین 

معدلــت آییــن ناحیــەء قصیــر را کــە قریــب بوالیــت انطاکیــە واقــع شــدە جهــت ســنجاغ 

منــد معیــن کــرد کــە بــا تابعــان خــود در آنجــا قشــالق مناینــد و از جاعــت اکــراد یزیــدی 

جاعتــی کــە در آن دیــار متوطــن بودنــد بــر رس رایــت منــد جمــع گشــتە روز بــروز آثــار 

قابلیــت و ســداد و عالمــت شــهامت و رشــادت او متزایــد شــدە اکــرادی دەر جــوم و کلیــس 
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نیــز بودنــد عمومــا توجــە بجانــب او کردنــد و از ســالطین ایوبیــە عنایــت و مرحمــت شــامل 

حــال و کافــل آمــال منــد گشــتە اورا بــە امــارت اکــرادی کــە در محروســە شــام و حلــب بــود 

ــن حــا  ــە در مابی ــدی ک ــل بعضــی از شــیخان یزی ــدە ... در اوای ــراز گردانی مفتخــر و رساف

ــد در مقــام منازعــە و مناقشــە  ــا من ــر حکومــت اکــراد ب ــر رسی ــد ب و مرعــش ســاکن بودن

در آمــدە بعضــی اوقــات )آغــاز( جنــگ و جــدال و بنیــاد حــرب و قتــال کردنــد. آخــر منــد 

ایشــانرا بقهــر و لطــف و احســان و عنــف مطیــع و منقــاد خــود ســاخت. 

ــد  ــب مقی ــەء حل ــا را در قلع ــین پاش ــان حس ــا جری ــان قض ــب الفرم ــا حس ــن آغ 7 - حس

گردانیــدە در امــر خــون قمیــزە حســب الــرشع چیــزی بــدو الزم نیامــد و حالیــا کــە تاریــخ 

ــک  ــزول در مامل ــان مع ــت و همچن ــد حیاتس ــت در قی ــس و الفس ــنە خم ــری در س هج

ــد.  ــات میگذران ــلطانی اوق ــەء س محروس
8- Les grandes villes comme Alep avaient toutes leur quartier kurde dans 
la périphérie, lieu de contact et d›échange entre les sociétés rurales et 
citadines. 
9- I Syrien skola de uppgå till 20.000 tält. De irra omkring öfverallt i Aleps 
w Damas’ Paschalik, och komma ända ned till Palaestinas betesmarker. 
10- On les redoute à ce titre dans le pays d›Alep & d›Antioche, où ils 
occupent , ſous le nom de Bagdachlié, les montagnes à l›eſt de Beilam, 
juſques vers Klés. Dans ce pachalik & dans celui de Damas , leur nombre 
paſſe 2o mille tentes & cabanes, car ils ont auſſi des habitations ſédentaires; 
ils ſont cenſés Muſulmans, mais ils ne s›occupent ni de dogmes ni de rites.

11 - کرد حکومتی

12 - اکراد بکلیگی
13- Osmanlı Devleti›nin bölgeyi fethettiği andan itibaren Halep livası 
içerisinde olan A‘zaz ve Cum nahiyeleri 1536 tarihinden itibaren ayrı 
bir liva olarak taşra teşkilâtındaki yerlerini almıştır. A‘zaz nam-ı diğer 
Ekrad/Ekrad ve Kilis livalarına ait bölgeler TD 93 numaralı Hicrî 924 
tarihli mufassal defterde şu sayfalardadır: A‘zaz nahiyesi (201281-), Cum 
nahiyesi (323343-) ve Killiz nefs (205210-). TD 146 numaralı
ve 933 tarihli mufassal defterde ise A‘zaz nahiyesi (490648-), Cum nahiyesi 
(748799-) ve Killiz nefs (594-
600) bulunmaktadır.
14- " Kilis, nom me aussi Ie Canton des Kurdes " (diğer nam liva-ı Ekrad), 
comme I›appellent très souvent les documents ottomans, est devenu de par 
sa situation géographlque l›un des pays kurdes les plus importants et les 
mieux integrés de l›Empire.
15 - Les habitans ſont turcs , ou arabes, ou juifs, ou chrétiens grecs; 
arméniens , ſyricns, maronites & francs: on y trouve auffi des Kurdes, des 
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Turkomans, des Ruſchowans & des Tſchingans ou Zigaunes. 
16- Les Kurdes habitent le pays au nord de la ville, & dans une partie du 
mont Taurus, ils ont leur langue particuliere, & comme les Turcs, ſont dela 
ſecte des ſumuis, ou yeſides. 
17 -In the mountains which terminate the Pachalic of Aleppo to the north, 
we find Kles and Aentah, two considerable villages. They are inhabited 
by Armenian Christians, Curds, and Mahometans, who, notwithstanding 
the difference of their religions, live in friendship, and, by their union, are 
enabled to resist the Pacha, whom they often brave, and enjoy in tranquillity 
the produce of their flocks, bees, and a few cultivated spots on which they 
grow corn and tobacco.
18- Les Turkmas, les Kourdes & les Bedouins n›ont pas de demeures fixes 
, mais ils errent ſans ceſſe
avec leurs tentes & leurs troupeaux dans des diſtricts limités dont ils ſe 
regardent comme les propriétaires : les hordes Turkmanes campent de 
préférence dans la plaine d›Antioche ; les Kourdes, dans les montagnes, 
entre Alexandrette & l›Euphrate. 
19- Comme les Turkmans, ces Kourdes ſont paſteurs & vagabonds; mais 
ils en different par quelques points de mœurs. Les Turkmans dotent leurs 
filles pour les marier. Les Kourdes ne les livrent qu›à prix d›argent. 
Les Turkmans ne font aucun cas de cette ancienneté d›extraction qu›on 
appelle nobleſſe ; les Kourdes la priſent par-deſſus tout. Les Turkmans ne 
volent point ; les Kourdes paſſent preſque par-tout pour des brigands. On 
les redoute à ce titre dans le pays d›Alep & d›Antioche, où ils occupent , 
ſous le nom de Bagdachlié, les montagnes à l›eſt de Beilam, juſques vers 
Klés. Dans ce pachalik & dans celui de Damas , leur nombre paſſe 2o mille 
tentes & cabanes, car ils ont auſſi des habitations ſédentaires ; ils ſont cenſés 
Muſulmans, mais ils ne s›occupent ni de dogmes ni de rites. Pluſieurs parmi 
eux , diſtingués par le nom de Yazdié , honorent le chaitán ou Satan , c›eſt-
à-dire , le génie ennemi ( de Dieu ) : cette idée, conſervée ſur-tout dans le 
Diarbekr & ſur les frontieres de la Perſe , eſt une trace de l›ancien ſyſtême 
des deux principes du bien & du mal, qui , ſous, des formes tour-à-tour 
perſanes , juives , chrériennes & muſulmanes. 
20- Les hauts plateaux à l’ouest des villes de Hama et de Homs au centre 
de la Syrie comptent parmi les régions de colonisation kurde les plus 
anciennes sur le territoire syrien ; nous avons déjà mentionné la colonie 
militaire de Ḥiṣn al-Akrād, fondée en 1031, qui est située sur la route 
importante entre Homs et les ports méditerranéens de Tartus et de Tripoli. 
Au début de la période ottomane, cette région était encore peuplée par des 
tribus nomades kurdes isolées. Ainsi, des cadastres ottomans (Tapu Tahrir) 
du début du XVIe et du XVIIe siècle enregistrent la confédération tribale 
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(cemaat) kurdes des Hesekîye en tant qu’unité fiscale séparée du district 
(nahiye) de Ḥiṣn al-Akrād. À l’instar de la plupart des tribus nomades et 
semi-nomades en Syrie, les impôts des Hesekîye n’étaient pas destinés au 
gouvernement de la province, mais directement à la caisse privée de la 
cour ottomane (Hass-ı Hümayun). Là, ils étaient utilisés, entre autres, pour 
financer les institutions de bienfaisance religieuses de la famille du sultan.
21-  Au XVIe et au XVIIe siècles, les émirs Janbulad, Kurdes de Kilis, 
s’étaient constitué un territoire conséquent autour d’Alep et jusqu’au 
centre de l’Anatolie, dont témoignent encore aujourd’hui les vestiges 
impressionnant du palais Janbulad à Alep. Au XIXe siècle également, 
Ibrahim Pacha, chef des tribus Milli, organisateur de la cavalerie 
Hamidiyyé au service du sultan Abdul Hamid, avait rêvé d’avoir Alep dans 
son territoire, mais s’était contenté de Viranshehir (Yenishehir), sa ville à 
l’est d’Urfa pas très loin hors de la limite nord orientale du vilaya d’Alep 
(voir infra, Azad Ahmad ‘Ali).
22- Certaines se composaient de tribus turques et kurdes (tels les Bozulus et 
les Afşar) ou arabes et kurdes (les Milli/Millan). Orhan Turkdogan, doyen 
de l›anthropologie turque moderne, minimise les spécificités linguistiques 
et ethniques des peuples anatoliens et indique que seulement une centaine 
des 12 000 tribus réperees par les registres d›Impôts ottomans du XVIe-
XVIIe siècle portaient la désignation " kurdes ".

23 -  أوامر سلطانیه
24- Le liva ou sancak (= "drapeau ") était l›unite de base de I›administration 
provinciale classique, le sancak-begi étant en même temps gouverneur et 
commandant d›armée … Pour le gouvernement central, Kilis représentait 
avant tout un réservoir d›auxiliaires tribaux. Aucune campagne impériale 
ne se déroulait sans la participation de ses fameux cavaliers mercenaires 
(savari) kurdes. Au printemps 1691, on mobilisa 360 d›eux pour la guerre 
à Slankamen. 
25- De plus, les petites tribus kurdes de Kills, à l›inverse des grandes 
confédérations autonomes de l›Anatolie ou des déserts arabes, solicitèrent 
elles-mêrnes les autorités ottomanes pour redresser les abus fiscaux dont 
elles étaient victimes ainsi que pour arbitrer dans les disputes locales. 
Finalement, les efforts déployés pour châtier les "brigands" socio-
économiques, et surtout la responsabilité extraterritoriale accordée au 
gouverneur de Raqqa pour les Kurdes d›Alep, soulignent l›importance 
dont jouissait le liva-i Ekrad dans la vision administrative ottomane.
26- Si Ie Liva-i Ekrad sert à illustrer l’intégration des Kurdes dans la société 
rurale ottomane au XVIIIe siècle, I›histoire des axa du Qusayr montre 
plutôt leur assimilation. À Kilis, les autorités ottomanes s›appuyèrent sur 
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des structures de contrôle propres aux grands rassemblements ethniques 
et tribaux, faisant gouverner le district par un voyvoda autochtone et le 
rattachant fiscalement aux hass-i humayun irnperiales plutôt qu›a une 
intendance provinciale.
27- Lingua franca

28 -  بڕوانە ژمارەی ٥.  
29- ... il y a Yézidis aux environs de Bagdad, et depuis cette ville jusqu’à 
la montagne de Sassoun, non loin d’Alep ; quelques-un poussent jusqu’à 
Alep même et justqu’à Ladikièh, d’autres son dans des cantons plus mérid. 
De la Syrie, d’autres dans le Kurdistan, le Djéziréh, le Diarbekir, la prov. 
d’Érivan ; d’autres enfin pénétrent par petites bandes jusqu’en Égypte. 
30- Mont St. Siméon. 
31- Porro tempore Justiniani hæresis " Barburianorum " qui syriace 
vocantur " Maliunaie " et sunt surculus Manichæorum ; isti e Perside 
expulsivenerunt in Armeniam et exinde in Syriam, ubi quæ invenereunt 
monasteria invaserunt et inhabitarunt. Deferunt autem ipsi et ecorum 
uxores vestes nigras sicut monachi et quotannis die quadam fixa festum 
celebrant. 
32- C’est donc postérieurement à la domination latine en Syrie, à la suite 
des guerres incessantes, qui en amenérent la fin et dont un des théâtres fut 
cette marche—frontière, sans cesse disputée entre les belligérants francs 
et sarrasins, que nous mettrions la dépopulation du Mont St Siméon. Cette 
explication, nous le verrons plus loin, cadre assez bien avec l’hypothèse, 
adoptée par nous pour arriver à fixer le terminus a quo de l’arrivée des 
Yézidis dans la montagne de St Siméon.
33- Roger Lescot
34- " De son vivant, Şêx Hadi était sultan des Yezidis et Şerfedîn son vizir. 
Tous les Yezidis résidaient alors au Cheikhan. Des factieux se soulevèrent 
contre Şerfedîn. Şêx Hadi écrivit à Stamboul. On lui envoya une armée, à 
l‘aide de laquelle il réduisit les rebelles et les força à s›enfuir. Ceux—ci 
allèrent s›installer à el Hammâm et occupèrent peu à peu toute la région 
de ‘Afrîn, y compris ‘Azâz. Plus tard, Şêx Hadi amnistia les révoltés et 
leur permit de rentrer au Cheikhan. Ceux qui y avaient laissé des biens 
regagnèrent leur ancienne patrie, les autres restèrent. "
35- Kimmar
36- Les villages encombrés de ruines byzantines sont, aux alentours du 
Kalât Sem›ân, tellement nombreux que beaucoup n›ont été ni signalés ni 
visités Parmi ces derniers, je puis nommer Kimniar, que nulle part je n›ai vu 
cité ; aucune carte ne l›indique. C›est une petite agglomération de Kurdes 
Jazides ou Yézidis, pratiquant une superstition mal étudiée, qui les fait 
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encore désigner sous le nom d› "adorateurs du diable". Lorsque des gens 
de cette secte s›établissent en plaine, ils se construisent des maisons de 
terre en forme de pains de sucre, comme j›en ai observé notamment à Tell 
Arfat et à Nebbol, au Nord d›Alep. Mais Kimmar est en pleine montagne 
et on y arrive par des sentiers rocailleux serpentant le long du massif, d›où 
l›on voit au loin la ligne blanche de la roule d›Alep à Alexandretle ; près de 
là cette route trn\erse le Nahir Afrin sur une passerelle en bois, improvisée 
apiès l›écroulement du pont de pierre. Les Kurdes habitent les ruines elles-
mêmes qui couvrent une surface assez considérable.
37- St. Siméon Stilite
38- Je tien aussi pour très probable qu’ils s’etbalirent vers Joumé, à cing 
lieües d’Alep, sur le fleuve Afrin, proche de l’admirable colonne de Saint 
Siméon Stilite. Et en effet j’y ay veu les restes de deux villes basties à la 
facon des Francs, l’une qui n’est qu’à un demie lieüe de Joumé, où il ya 
d’assez beaux restes de bastimens avec quelques inscriptions que je n’ay pas 
trouvées, n’ayant pas eu le loisir de m’y arrester ; l’autre qui est encore plus 
proche de l’Afrin, dont on ne voit que certains grand sépulchres au milieu 
de ruines. La tradition des Turcs et des Iasidies de cet endroit appuye mon 
sentiment d’autant que ceux-là, comme je l’ay appris sur le lieu, brûlèrent, 
il y a environ 30 ans, le cendres qui restoient de nos Francos, amistres des 
païs voisins de la principauté d’Orpha, et ceux-cy ont convervé un amour 
merveilleux pour notre nation. 
39- Les Schamsies. Apres avoir touché un mot de ceux qui ne viuent que 
par la regle des Lunes , & ordonnent leur Religion par les mouvemens 
de cette Planete changeante : il ne faut pas oublier les Schamſiës , c›eſt à 
dire , les Adorateurs du Soleil. Il s›en trouve peu maintenant dans Halep, 
la pluſ-part s’eſtans retirez en leur pays , dont ils ſont originaires vers la 
Meſopotamie. Il eſt tresmal-aiſé de les conuertir , dautant qu›ils n›ont ny 
Livre ny Loy. … La parole de Dieu fructiſiera en ſon temps , & le Soleil de 
Juſtice ortera ſes lumieres dans les yeux de ces peuplés aveuglez.
40- Voila le ſentiment des plus capables d’entre-eux ; car quant aux autres 
, ils ne prononcent pas même le nom du Diable, & ne parlent de luy que 
par circonlocution, en l›appellant, l›Ange Paon, ou celuy que vous ſçavez 
, celuy que les ignorans maudiſſent p, &c. Me trouvant un jour avec eux 
à ſaint Simeon Stilite , oú je les avois priay de me conduire, pour ſtisfaire 
à la curioſité & à la devotion que j›avois depuis long-temps , de voir ce 
beau Convent, où demeuroient autrefois cinq cens Religieux ; l’un d’eux 
m›ayant fait remarquer une fente dans le Rocher de la Montagne , au bas 
de laquelle eſtoit autrefois une Ville de la grandeur de Blois, dont nous 
conſiderions les ruïnes, me demanda ſi je ſçavois l’origine de cette fente,  & 
pourquoy elle s›eſtoit raite en cétendroit : Surquoy luy ayant répondu que 
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non , il me raconta qu’un Iezide eſtant un jour pourſuivy par des infidelles, 
qui vouloient l›obliger à maudire l›Ange Paon, & à proferer contre luy 
des blaſphemes, la pierre s›entre-ouvrit pour le mettre à couvert de la 
perſecution de ſes ennemis , & le Rocher luy fit place dans ſon ſein, prodige, 
qui eſtonna ſi fort ces incredules , qu’ils ſe convertirent à l’heure même , 
reconnurent leur faute , & demanderent pardon à celuy qu›ils vouloient 
mettre à mort; lequel eſtant reſorty de cette Cellule miraculeuſe , lc Rocher 
ſe rejoignit , & retourna en ſon premier eſtat : en ſorte qu›il ne reſta plus rien 
que cette fente, pour marque perpetuelle de ce miracle. 
41- Scorrono in vicinanza d’Aleppo certi popoli raminghi sotto lor 
determinati Capi, detti Jesedini. Porfeſſano queſti un Religione à loro 
modo, veramente ridicola, e ſtrana nelle ſue circoſtane. 
42 - Oinoparus
43- Lassen wir uns darum den „Ôfîr- oder Sôfirstrom" nicht entwischen, 
den der Verfasser des Jôbsbuches kannte! (Jöb 22, 2 4.) Von Killis her, 
aus der kyrrhestischen Landschaft der alten Griechen, dreizehn Stunden 
nördlich von Haleb, strömt vom fruchtbaren Alpenweidelande der 
kurdischen Berge durch das Lava- und Basaltgeröll der Wohnsitze des 
kurdischen GhumyStammes der Bergstrom Afrin dem Antiochener See 
zu. In dem Namen Afrin ist der bei Strabön genannte nordantiochenische 
Oronteszufluss Oinoparus (d. h. Oin - Òfer, Ùin-òfer, Òfîrquelle) nicht 
zu verkennen ; und wenn Kreuzfahrerschriftsteller von einem dortigen 
Flusse Fernus oder Ferna als einem andern Namen des Orontes selber 
reden; so scheint diess auf einen frühern unmittelbaren Zusammenhang 
des Àfrinstrombettes mit dem untern Oronteslaufe hinzudeuten und eine 
Bemerkung zu bestätigen, die der Geschichtschreiber der Bauten des 
Kaisers Justinian gemacht hat. 
44- leage
45- Le lac d’Antioche, ou lac Blanc dela couleur de ſes eaux , s’étend du ſud 
ſud-eſt, au nord nord-oueſt , & a quatre lieues de›long ſur deux de large: les 
groſſes anguilles qu’on y pèche ſe tranſportent ſalées dans les pays voiſins. 
Il y reçoit l’lfrin , l’Eſùed, ou Bagra & divers ruiſſeaux: il en ſort une riviere 
qui ſe  groſſit encore de quelques ruiſſeaux & s’unit à l’Oronte : ſur cette 
riviere eſt un pont de pierre qui joint le chemin le plus court d’Alexandrette 
à Halep , mais les pillages des Kurdes fait qu’on ne le ſuit pas.
46- Thirdly, The road from Alexandretta to Aleppo, by the plain, is infested 
by Curd robbers, who conceal themselves in the neighbouring rocks (g), 
and frequently attack and plunder the strongest caravans. 
47- These hills extend in a N. W. direction, above forty miles, the mountain 
of St. Simon (جبــل صمعــان), is in the midst of them. Their average breadth, 
including the numerous valleys which intersect them, may be estimated at 
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fifteen or twenty miles. They lose themselves in the plain of Antiocli, which 
is bounded on the opposite side by the chain of high mountains, extending 
along the southern coast of the gulf of Scanderoun. The river Afrin (عفریــن) 
waters this plain ; its course from the neighbourhood of Killis to where it 
empties itself into the lake of Antioch, is fifteen or twenty hours in length. 
48- Thirty years ago the hills which they now inhabit were partly covered 
with wood ; the trade of firewood with Aleppo, however, has entirely 
consumed these forests. At present they cut the wood for the Aleppo market, 
in the mountains of the Kurds on the northern side of the Afrin, and when 
that shall fail, Aleppo must depend for its fuel upon the coast of Caramania. 
49- It is only about ten years, that the Ryhaulu have cultivated the land ; 
like the other Turkman hordes they had always preferred the wandering 
life of feeders of cattle. Agriculture was introduced among them by the 
persuasion of Hayder Aga, whose daughter having married a chief of the 
neighbouring Kurds, an alliance took place, which enabled the Turkmans 
to perceive the advantages, derived by the Kurds from the cultivation of 
the soiI. 
50- The Kurds have spread themselves over some parts of the plain which 
the Afrin waters, as well as some of the neighbouring mountains. They live 
in tents and in villages, are stationary, and are all occupied in agriculture 
and the rearing of cattle. They form four tribes, of which the Shum, who 
live in the plain, are the most considerable. The Kurds seem to be of a more 
lively disposition than the Turkmans. 
51- Under vintertiden tillhålla de uti hyttor, i bergen mellan Bejlam och 
Kles, på slätten omkring Afrin-elfven.
52- The second region comprises the country of ostracite limestone and 
feldspath pyroxenic rocks, in the valley of Ghuidaries and the Aphrean, 
having a mean elevation of 450 feet. This district is extremely fertile, for 
the most part cultivated, and inhabited by agricultural Kurds.
53- March 25.—Descending into the plain, and continuing our route 
westward, after fording with difficulty many small but deep torrents that 
fall from the mountains to the south, at the end of four hours, we reached 
the Nahr-el-Aaszy, the Orontes, which we crossed by a stone bridge, called 
Djissr-el-Hadeed, " the Iron Bridge," so named from its gates (one at either 
end), which are coated with iron. It was lately rebuilt by a Frank engineer, 
an inhabitant of Aleppo. On the west side of the bridge is a village of Kurds, 
tributary to the Mutzellimof Antioch.
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عەفرین.. کۆمەڵگە و جوگرافیا

لەنێوان مێژووی دێرین و ملمالنێی سیاسیدا

ئەحمەد م. مستەفا )پیر رۆستەم(

پێشەکی

لــەڕووی  عەفریــن  ناوچــەی  كەتوار)واقــع(ی  لەســەر  دەمانــەوێ  ئێمــە 

باســی پرســەکانی  ئــەوەش  پێــش  مێژوویــی و دیمۆگرافییــەوە بوەســتین. 

ملمالنێــی هەرێایەتــی و جیۆســراتیژی پەیوەندیــدار بــە تەماعــی چەنــد 

ــەم  ــی ئ ــە داگیرکردن ــەبارەت ب ــاوا س ــای رۆژئ ــە و ئەورووپ ــی ناوچەک واڵتێک

ناوچەیــە دەکەیــن کــە دیــارە بووەتــە ســراتیژی بــۆ ژمارەیــەک لــەو واڵتانــە و 

بەرژەوەندییــە گرنگەکانیــان. ئەمــڕۆ دەبینیــن ناوچەکــە – مەبەســتان عەفرینە 

– ســیناریۆی هاوشــێوەی رووداوی ســووریا لــە حــەوت ســاڵی رابــردوو دووبــارە 

ــە پشــتیوانیی  ــزی ســەربازی و ب ــری هێ ــا بەزەب ــەوە کــەوا ســوپای تورکی دەکات

ــردووە. ــی داگیرک ــەی عەفرین ــک واڵت، ناوچ هەندێ

عەفریــن ئێســتا داگیرکــراوە و بێدەنگیــی جیهانیــش پڕکێشــیی تورکەکانــی زیاتــر 
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کــردووە. رەنگــە ئەمریکییەکانیــش چاوەڕوانــی ئــەو ســاتە بــن بۆ ئــەوەی تورک 

ناچــار بکــەن، بوونــی کــورد لەســەر ســنووری باشــووری رۆژهەاڵتیــان قبــووڵ 

بکــەن، یــان ســەربازەکانیان هاوشــێوەی رۆژهەاڵتــی فــرات بنێــرن بــۆ ئــەوەی 

ــۆ ئەمــە دەرچەیەکــی  ــەو ســنوورە و رەنگــە ب ــر لەســەر ئ ــزی چاودێ ــە هێ ببن

نێودەوڵەتیــش هەبێــت بۆئــەوەی عەفریــن لەژێــر پاراســتنی نێودەوڵەتیــدا بێت 

و نەتەوەیەکگرتــووەکان هێــزی نێودەوڵەتــی بــۆ جیاکردنــەوە و چاودێریکردنــی 

ســنوور و ناوچەکانــی تەنگــژە و ملمالنێــی نێــوان کــورد و تورکــەکان بنێرێــت، 

ــدا  ــر دەســتی تورکان ــراوی لەژێ ــە داگیرک ــن هــەروا ب رەنگیشــە دۆخــی عەفری

مبێنێتــەوە، بــەاڵم پێــش باســکردنی ئــەو پرســانە، بــا شــارەزای عەفریــن، 

جوگرافیــا، دانیشــتووان و دیمۆگرافیاکــەی بیــن.

جوگرافیای عەفرین و خاکە بەپیتەکەی

ــتان  ــاوای کوردس ــی رۆژئ ــە بەش ــە ک ــی جوگرافیی ــار و ناوچەیەک ــن، ش عەفری

ــە  ــێ و "یەکێک ــووریا پێکدەهێن ــە س ــدراو ب ــتانی لکێن ــی کوردس ــان هەرێم ی

ــن  ــە. دوورتری ــدی ناوچــەی عەفرین ــەب و ناوەن ــزگای حەل ــە شــارەکانی پارێ ل

ــاواوە  ــە رۆژئ ــا. ل ــە ســنووری ســووریا و تورکی ــە ل ــووری رۆژئاوای گۆشــەی باک

دەشــتی عومــق ســنووریەتی – لیــوای ئەســکەندەروون و رووبــاری رەش کە لەو 

ــە باکــوورەوە هێڵــی شــەمەندەفەر  ناوچەیــەدا هێڵــی ســنوور دیاریدەکــەن، ل

کــە لــە مەیــدان ئەکبســەوە تاوەکــو کلیــس تێدەپەڕێــت، لــە رۆژهەاڵتیشــەوە 

ــای ســەمعانە. ــە باشــوورەوە ناوچــەی چی دەشــتی ئەعــزازە و ل

ــن  ــرە، بڵندتری ــەی 700 – 1269 مەت ــاخاوییە و بڵندییەک ــن ش ــەی عەفری ناوچ

لووتکــە تێیــدا چیــای گەورەیــە )گــرێ مــەزن( کــە بەشــێکە لــە زنجیــرە چیــای 
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تــۆرۆس لــە ســووریا. پانتایــی ناوچەکــە لــە رۆژهەاڵتــەوە بــۆ رۆژئــاوا 55 

ــە  ــی ب ــرە، رووبەریش ــوور 75 کیلۆمەت ــۆ باش ــوورەوە ب ــە باک ــی ل ــم و درێژی ک

نزیکــەی 3850 كــم دووجــا مەزەنــدە دەکرێــت، واتــە نزیکــەی %2ی رووبــەری 

ــە  ــەوە ســەر ب ــەڕووی کارگێڕیی ــن ل ــەم شــێوەیە ناوچــەی عەفری ســووریایە. ب

ــارەی  ــەوە دوورە. ژم ــە حەلەب ــم ل ــن 63 ک ــاری عەفری ــە. ش ــزگای حەلەب پارێ

ــی  ــی خەڵک ــش راپەڕین ــەی 80 هــەزار کەســە ) پێ ــد نزیک دانیشــتووانی ناوەن

ــارەکە  ــتووانی ش ــارەی دانیش ــن ژم ــارەکان دەڵێ ــتا ئام ــووە و ئێس ــووریا واب س

ــدە(. ــە دوو هێن ــر ل ــە زیات رەنگــە بووبێت

لەپــاڵ ناوەنــدی شــاری عەفریــن، ئــەم دەڤــەرە حــەوت ناحیــەی لەخۆگرتــووە 

کــە بریتیــن لــە: شــەڕان، شــیێ، جندرێــس، راجــۆ، بلبــل، ناوەنــد و ماباتــان و 

لەگــەڵ 366 گونــد. تێکــڕای ژمــارەی دانیشــتووانی ناوچــەی عەفریــن 523،258 

کەســە )تاوەکــو 31ی دیســەمبەری 2010(، ئــەو نەتەوانــەی لێیدەژیــن بریتیــن 

لــە کــورد و بەشــێکی کەمــی عــەرەب کــە لــە ناوەنــدی شــار و ناحیــەی 

جندرێــس دەژیــن. بێگومــان ئــەو ژمارەیــەی دانیشــتووان بەپێــی ئامــارە 

ــڕۆ  ــت و ئەم ــدە بێ ــە دوو هێن ــە ژمارەک ــتیدا رەنگ ــەاڵم لەڕاس ــە، ب فەرمییەکان

بەهــۆی ئاوارەکانــی ناوچەکانــی ناکۆکــی و ملمالنــێ لــە ســووریا دەگاتــە 

ــەس. ــەزار ك ــك و 500 ه ملیۆنێ

ســەبارەت بــە نــاوی عەفریــن، وەک ســەرچاوەکان دەڵێــن "بۆچوونــی زۆر 

ــە ــە و ل ــەواو کوردیی ــن ت ــێکیان دەڵێ ــەن، بەش ــەرچاوەکەیەوە ه ــارەی س لەب

Ava riwên واتــە )ئــاوی ســووری لێــڵ(ەوە ســەرچاوەی گرتــووە. یەکــەم 

ناوهێنانــی عەفریــن بەوشــێوەیەی ئێســتای لــەڕووی گوتــن و واتــاوە لــە دەقــە 

 Apre ئاشــوورییەکاندا هاتــووە و دەگەرێتــەوە بــۆ ســەدەی نۆیــەم بەشــێوەی

ــەدەی  ــە س ــرابۆن ل ــووس س ــی مێژوون ــی مێژووی ــان دەق ــە هەم ــە ل و نزیک
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پێنجەمــی پێــش زاییــن دا. مێژوونووســان کۆکــن لەســەر ئــەوەی Ap لــە زمانــە 

ئارییــە دێرینەکانــدا واتــە ئــاو، ئەمــەش کوردییــە و رەنگــە بەواتــای رێڕەوبێــت 

یــان بەواتــای ئــەوەی ئــاو دەڵێــن، کەســانێک دەڵێــن نــاوی عەفریــن لــە وشــەی 

عەفــرۆ- وە ســەرچاوەی گرتــووە و بــە ئارامــی واتــە زەوی بەپیــت وەک چــۆن 

لــە فەرهەنگــی جوگرافیــای ســووری/ بەرگــی چــوارەم الپــەڕە 314دا هاتــووە. 

مێــژووی سیاســی ناوچەکــەش دەڵــێ: "لــە ســەدەی نۆزدەیــەم دەســەاڵتی 

ــە ســووریا لەســەر حیســابی دەســەاڵتی  ــی عوســانی ل ــە دەوڵەت ــی ل ناوەندی

نەمانــی ســەرکردایەتییە  بــووە هــۆی  و  بەهێزبــووە  ئۆتۆنۆمــی خۆجێیــی 

تەقلیدییــە خۆجێیــەکان و ســەرهەڵدانی چینێکــی ئەریســتۆکراتی نــوێ لــە 

خــاوەن زەوییــە گــەورەکان واتــە دەرەبەگــەکان، بۆیــە ســەرکردایەتییە کۆنــەکان 

دەســەاڵت و دەســتڕۆییان لەدەســتدا و رێگەیــان بــۆ ســەرکردایەتییە نوێیــەکان 

وااڵ کــرد. بەوشــێوەیە هــۆزەکان و پەیوەندیــی هۆزگــەری گــۆڕا بــۆ بناخەیەکــی 

دەرەبەگــی وەک لــە ناوچەکانــی دیکــەدا هەبــووە. پێشــر ســەرکردە دەســەاڵتی 

ــرد،  ــتەبەر دەک ــزان( دەس ــۆز، خێ ــەکان )ه ــە کۆمەاڵیەتیی ــە پەیوەندیی ــۆی ل خ

کەچــی دواتــر بــە هێــزی ئابووریــی خــۆی لەگــەڵ فراوانبوونــی رووبــەری ئــەو 

ــرد.  ــوو، ئەمــەی دەســتەبەر دەک ــە هەیب ــەی ک زەوی

ــی  ــۆ زەوی و دەرەبەگ ــر ب ــووە، دوات ــەرۆک ب ــۆز و س ــۆ ه ــاداری ب ــر وەف پێش

خاوەنــی گــۆڕاوە، بۆیــە جووتیــار چیــر بەنــد نەبــوو بــە هــۆز و ســەرکردەیەکی 

ــەو  ــدا دەکــرد و ب ــەی کــە کاری تێ ــەو زەوی ــوو ب دیاریکــراوەوە، بەڵکــوو بەندب

دەرەبەگــەی )ئاغــای خاوەندار( خــاوەن زەوی بوو. پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکان 

پێشــکەوتن و لــە هۆزگەرییــەوە گــۆڕان بــۆ دەرەبەگــی. رەوشــەکە بــەم شــێوەیە 

بــەردەوام بــوو تاوەکــو ســەرەتای ســااڵنی شەســتەکانی ســەدەی بیســتەم. دوای 

ئــەوە ســەرکردە دەرەبەگــەکان بــەرە بــەرە دەســەاڵتیان لەدەســتدا و دوای 
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هەڵوەشــان و پەرتەوازەبوونــی ناوچەکانیــان، ســەردەمی دەرەبەگــی لــە عەفرین 

و هەمــوو ناوچەکانــی ســووریا کۆتاییهــات.

مێژوو و شارستانیی دێرینی ناوچەکە

ــە  ــە ناوچەکــە رەگــی شارســتانیی هەی ــن ک ــا دەبی ــەو باســەی پێشــوودا دڵنی ل

ــی  ــە کەشــێکی رسووشــتیی بەپیت ــژوو، چونکــە ناوچەک ــی مێ ــە قوواڵی و دەگات

هەیــە کــە یارمەتیــدەرە بــۆ ژیــان و دروســتکردنی گونــدی کشــتوکاڵی و 

ئاژەڵــداری بەهــۆی گژوگیــای هەمەجــۆر و کانیــاوە رسووشــتییەکان و، بوونــی 

رێــڕەوی رووبــاری عەفریــن لــە نێوەڕاســتی ناوچەکــەدا. بــەم شــێوەیە ناوچــەی 

عەفریــن لــەڕووی کەشــی رسووشــتی و جوگرافیــاوە هەمەجــۆرە و پێکهاتــووە 

لــە دەشــتایی و چیــا و رووبــاری عەفریــن پێیانــدا تێدەپەڕێــت کــە لــە ســووریا 

ــەرچاوە  ــە س ــک ل ــە یەکێ ــارە ب ــەم رووب ــەوە و ئ ــم درێژدەبێت ــەی 85 ک نزیک

ــۆی  ــت". بەه ــار دەکرێ ــتوکاڵییە هەژم ــە کش ــەم ناوچ ــۆ ئ ــاو ب ــی ئ گرنگەکان

نزیکیــی ناوچــەی عەفریــن لــە دەریــا – مەبەســتان دەریــای ســپی نێوەڕاســتە 

ــە زســتان  ــە و ب ــن ناوەندیی ــە هاوی ــدی دەنارسێــت، کــە ب ــە ناوەن – کەشــی ب

ســاردە و بارانــی تاڕادەیــەک زۆرە و بەفــری لێدەبارێــت؛ بۆیــە بــە ناوچەیەکــی 

بەپیــت و گونجــاو بــۆ کشــتوکاڵی نێوەڕاســتی هەژمــار دەکرێت، چونکە کەشــی 

ناوەنــدی و بوونــی دۆڵ و دەشــتایی و چیــا و خاکــی بەپیــت و زۆریــی ئــاو لــە 

ناوچــەی عەفریــن گونجــاوی کــردووە بــۆ هەمــوو کشــتوکاڵە نێوەڕاســتییەکان 

ــەوزە،  ــی س ــۆ، جۆرەکان ــک، ج ــم، نیس ــت: گەن ــدا دەچێرێ ــەی تێ ــە دانەوێڵ ک

لۆکــە، چەوەنــدەری شــەکر، پرتەقــاڵ، ســێو، تــرێ و میوەکانــی دیکــە.

 کشــتوکاڵی ســەرەکیش کــە ناوچــەی عەفریــن پێــی نــارساوە و بــە ســیمبوولی 
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لــە هەمــوو دەڤــەر و گوندەکانــی  ناوچەكــە دادەنرێــت، زەیتوونــە کــە 

ــۆن  ــێزدە ملی ــەرووی س ــە س ــی دەگات ــارەی دارەکانیش ــە. ژم ــەدا هەی ناوچەک

دار. لــەڕووی دارستانیشــەوە ناوچەکــە بــە بەرگێکــی هەمەجــۆری رسووشــتی و 

دارســتانی دەســتکرد نــارساوە کە لەالیــەن دەوڵــەت و دانیشــتووانەوە چێندراوە 

و گەورەترینــە لــە پارێــزگای حەلــەب و درەختــە هەمەجۆرەکانیــش زۆربەیــان 

ســنەوبەرن لەگــەڵ جــۆری ســەروو. ئــەم بەرگــە هەمەجــۆر و دارســتانانە بــۆ 

دابینکردنــی دار و بەرهەمهێنانــی درەختــە بەرهەمدارەکانی ســنەوبەر ســوودی 

لێوەردەگیرێــت. هەروەهــا دەکــرێ ســوود لــەم هەمەجۆرییــە بــۆ گەشــەکردنی 

گەشــتیاری وەربگیرێــت".

بۆیــە بــە بوونی ئــەم بەرگــە دەرەختییــە هەمەجــۆرە، ناوچەکە بــۆ بەخێوکردنی 

ــااڵنی  ــە س ــاژەڵ ل ــامانی ئ ــەاڵم س ــاوە، ب ــااڵت گونج ــەت مەڕوم ــاژەڵ بەتایب ئ

ــی  ــە و جێگیربوون ــتدانی لەوەڕگ ــۆی لەدەس ــرد بەه ــەی ک ــردوودا پاشەکش راب

و  "رانەمــەڕ  ئەمــڕۆ  زەیتــوون.  کێڵگەکانــی  باڵوبوونــەوەی  و  دانیشــتووان 

مــااڵت نییــە، بــەاڵم بەشــێک لــە خێزانــەکان ژمارەیەکــی کــەم بــزن یــان بــەرخ 

بەخێودەکــەن کــە بەرهەمیــان بەئاســتەم بەشــی خــودی خێزانــەکان دەکات". 

بــەاڵم لــەڕووی پیشەســازی و بازرگانییــەوە "گرنگرین پیشەســازی، پیشەســازیی 

ــەوە  ــە زەیتوون ــدارەكان ب ــودار و پەیوەندی فەرشــی دەســتی و پیشەســازییە نێ

وەک بەرهەمهێنانــی رۆنــی زەیتــوون، پیشەســازیی ســابوون و بیریــن و ئەمانــە 

پشــت بــە زەیتــوون دەبەســن.

 عەفریــن لــە ســووریا بــە ناوەندێکــی گرنگــی بــواری رۆنــی زەیتــوون هەژمــار 

ــە  ــە بازرگانیی ــردن و دووکان ــوێنی چاکک ــە و ش ــەزراوە و کارگ ــت. دام دەکرێ

ــاڵ  ــە پ ــەوە. ل ــەری باڵوبوونەت ــی دەوروب ــن و ناوچەکان ــە عەفری ــەکان ل گرنگ

پیشەســازییە هەمەجــۆرەکان وەک بەرهەمــی فۆلکلــۆری و پیشەســازیی نــوێ، 
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ژمــارەی کارگەکانــی ئاشــی بەرهەمهێنانــی رۆنــی زەیتــوون بــە 250 ئــاش 

ــان ئاشــی  ــوێ و پێشــکەوتوون و 158 دانەی ــان ن ــە 92 ی ــن ک ــدە دەکرێ مەزەن

ــارەی  ــە و ژم ــە 18 کارگەی ــە ناوچەک ــش ل ــی بیرینی ــارەی کارگەکان ــن. ژم کۆن

ــەن. ــابوونیش 10 کارگ ــی س کارگەکان

بەهــۆی ئەوەی"عەفریــن پێگەیەکــی بــاش و رسووشــتێکی سەرســوڕهێنەری لــە 

دارســتانی رسووشــتی هەیــە کــە رووبەرێکــی فراوانــی ناوچەکــەی داپۆشــیوە، 

ــی  ــۆی جوانی ــدراون و بەه ــە چێن ــەکان ک ــۆرە نوێی ــتانە هەمەج ــاڵ دارس لەپ

ــە  ــا و ناوچ ــتییەکان و چی ــاوە رسووش ــاک و زۆری کانی ــەوای پ ــە و ه ناوچەک

ســەوزەکان و زۆریــی ناوچــە شــوێنەوارییە گرنگەکانییــەوە، دەکــرێ گەشــتیاران 

ــە، بەجۆرێــک دەزگا  ــە ئــەم کەرت ــۆ عەفریــن بهێرێــن. ئەگــەر گرنگــی بدرێت ب

دروســتبکرێن و رێگــەی گەشــتیاری بکرێنــەوە، ئەوە ئــەم کەرتە گەشــە دەکات. 

پێشــر ناوچــە شــوێنەوارییەکان جوڵــەی گەشــتیارییان بەخۆیانــەوە دەبینیێــت، 

بەتایبــەت گەشــتیاری ناوخۆیــی و پێشــبینی دەکــرا زیاتربێــت و ناوچەکــە 

زیاتــر گەشــەبکات بــۆ راکێشــانی گەشــتیاری زیاتــر. ئەگــەر رەوشــەکە بەهــۆی 

ــاتبار  ــووریا، کارەس ــە س ــی ل ــی و ئەمن ــی پۆلیس ــەری رژێم ــەتی رووخێن سیاس

نەبووایــە کــە گەلــی ســووریا دووچــاری بــووە، گەشــتیاری حیســابێکی دیکــەی 

هەبــوو. 

الوازیــی جوڵــەی گەشــتیاری، پێشــر بەشــێکبووە لــە سیاســەتی رژێمــی 

بەعســی عەرەبــی بــۆ پەراوێزخســتنی ناوچەکــە لــەڕووی گەشــتیارییەوە و 

لەالیــەن میدیــای ناوەندیــی ســووریاوەو هیــچ کاتێک تیشــکی نەخراوەتەســەر. 

بۆیــە ســەرەڕای ئــەوەی عەفریــن هەمــوو پێویســتییەکانی گەشــتیاری تێدایــە 

ــە کەشــی هاوســەنگ و جــوان و ئاســانی ســاماڵ و هــەوای پاکــی تاوەکــو  ل

دارســتانە جــوان و دڵڕفێنــەکان و کانیاوەکانــی و رووبــاری عەفریــن، هەروەهــا 
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زۆر ناوچــەی شــوێنەواری تێدایــە وەک )ئەشــکەوتی دوو دەری( و قــەاڵی نەبی 

هــوری و شــوێنی عێنــدارە و گوندەکانــی کەفــر ئانــو، کیــار، بــرادە و دوایینیــان 

قــەاڵی ســەمعانی مێژوویــی و ناوچــەی گەشــتیاریی دیکــەی زۆر، بــەاڵم هیــچ 

ــە ســەر. کاتێــک وەک ناوچەیەکــی گەشــتیاری تیشــکی نەخراوەت

بوونی عەرەب لە ناوچەکە بەپێی یاسای نەژادپەرستی

بــۆ  هۆکاربــوون  کشــتوکاڵی  زەویــی  و  بەپیــت  رسووشــتی  بێگومــان 

جێگیربوونــی گــەالن و شارســتانییەکان لــە دێرزەمانــەوە. دۆزینــەوەی شــوێنی 

ــە  ــک ل ــە یەکێ ــە ب ــی( ک ــی عەفرین ــکی )منداڵ ــکەوتی دوودەری و ئێس ئەش

کۆنریــن ئێســکەپەیکەری دۆزراوە لــە جیهانــدا هەژمــار دەکرێــت و مێــژووی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ چــل تاوەکــو ســەت هــەزار ســاڵ پێــش زاییــن لــەو ئەشــکەوتە 

شــوێنەوارییەدا و لەالیــەن تیمێکــی شــوێنەواری ژاپۆنــی و ســووریی هاوبــەش 

دۆزرایــەوە، لەگــەڵ بوونــی ژمارەیەکــی دیکــەی پەرســتگە و شــوێنەواری 

شارســتانی وەک )پەرســتگەی عەیــن دارا( و )پەرســتگەی مارمــارۆن( و )نەبــی 

هــوری(، هەموویــان ئامــاژە بــۆ كەڤناریــی شارســتانییەکان لــەم ناوچــە بەپیتــە ، 

بۆیــە بەپیتیــی خاکــە کشــتوکاڵییەکەی زۆر لــە گەالنــی بــەالی خۆیــدا راکێشــاوە 

– لــە کۆنــەوە تاوەكــو ســەردەمی نــوێ – بــۆ ئــەوەی دەســتی بەســەردا بگــرن.

ــد و  ــتووی گون ــە دانیش ــە تاک ــورد بوون ــەدەیەک ک ــە س ــر ل ــۆ کەم ــەاڵم ب  ب

کێڵگەکانــی ئــەو ناوچەیــە لــە دەشــتی عومــق، ناحیەکانی بلبــل و راجــۆ تاوەكو 

ــتەکانی  ــە شەس ــس ل ــەاڵتی بەع ــتنە دەس ــووریا. دوای گەیش ــەربەخۆیی س س

"بزووتنــەوەی  نــاوی  ئــەوکات  کــە  ئــەوەی  لەگــەڵ  رابــردوو،  ســەدەی 

ــن،  ــدا هات ــە لەگەڵی ــتییانەی ک ــا نەژادپەرس ــەو یاس ــرا، ئ ــتکردنەوە"ی لێ راس
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ــر  ــران لەژێ ــن جێبەجێک ــرە و عەفری ــە جزی ــە ل ــی" ک ــتێنەی عەرەب وەک "پش

ــتوکاڵییە  ــە کش ــەر زەویی ــت بەس ــدا دەس ــتوکاڵی و تێی ــازیی کش ــاوی چاکس ن

فراوانەکانــدا گیــرا کــە زەوی دەرەبەگەکانــی ناوچەکــە بــوون و لەجیاتــی 

دابەشــکردنیان بەســەر جووتیــاران و هــەژاران دا، کەســانی عــەرەب لــە 

گوندەوارەکانــی حەلــەب، ئیدلــب و رەققــەوە هێــران و زەوییەکانیــان بەســەردا 

ــکرا.  دابەش

 ئەمــڕۆ دەبینیــن هەمــوو گوندەکانــی کەنــاری رووبــاری عەفریــن لــە ناوچــە 

دەشــتاییە بەپیتــەکان نشــینگەی عەرەبیــن و بــە یاســای نائاســایی بەعــس لــە 

ــای دانیشــتووان ئەمــڕۆ  ــە دیمۆگرافی ناوچــە کوردەوارییەکــە جێگیرکــراون، بۆی

ــەرووی %95 و  ــە س ــە دەگات ــورد ک ــای ک ــەی رەه ــەر زۆرین ــبووە بەس دابەش

ــراون  ــۆڤیَنی هێ ــتی و ش ــای نەژادپەرس ــە یاس ــە ب ــن ک ــە عەرەب ــەوەی دیک ئ

ــی  ــانی و دامەزران ــی عوس ــی خەالفەت ــەدوای رووخان ــان ل ــێکی کەمی و بەش

ــوون. ــوای ئەســکەندەروون(ەوە هات ــە )لی ــازە ل ــای ت ــاری تورکی کۆم

بزووتنەوەی سیاسی کورد و دەستپێکردنی ملمالنێ

سیاســەتی نەژادپەرســتی بەرامبــەر ناوچەکــە و ســەرهەڵدانی بزووتنــەوەی 

ــەر  ــەری لەس ــتان، کاریگ ــەی کوردس ــەکانی دیک ــە بەش ــۆڕش ل ــتانی و ش نیش

ئــەو بەشــانە دانــاوە کــە بــە دەوڵەتــی ســووریاوە لکێــراون، لەوانــە ناوچــەی 

عەفریــن کــە بەشــێک لــە کەســایەتییە نیشــتانپەروەر و رۆشــنبیرەکانی یەکــەم 

پارتــی سیاســی کوردســتانی )کوردییــان( لــە ســووریا لەســاڵی 1959 دروســتكرد. 

ئــەو دەمــە پارتــی دیموکراتــی کوردســتان لەالیــەن لیژنــەی ئامــادەکار کــە چوار 

لــە حــەوت ئەندامەکــەی خەڵکــی عەفریــن بــوون و بریتیبــوون لــە؛ محەممــەد 
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عەلــی خۆجــە، رەشــید حەمــۆ، شــەوکەت حەنــان و خەلیــل محەممــەد. ئەوەش 

ئاماژەیەکــی روونــە بــۆ پێشــکەوتنی کۆمەاڵیەتــی و رۆشــنبیریی ناوچەکــە کــە 

ــە  ــن ب ــە عەفری ــووەوە، چونک ــەدا رەنگیداب ــی ناوچەک ــی کۆمەاڵیەت ــە رەوش ل

ــە  ــەی ناوچ ــدووە بەپێچەوان ــەری تێپەڕان ــە هۆزگ ــت ک ــە دەنارسێ ــە ناوچ تاک

كوردییەکانــی دیکــە. 

ــت  ــە بزانێ ــت ک ــن بەرچــاو بکەوێ ــە عەفری ــە دەگمــەن کەســێکت ل ــە ب رەنگ

ســەر بــە چ تیــرە و هۆزێکــە، کەچــی لــە ناوچــەکان و بەشــەکانی دیکــە هێشــتا 

ــە ناســنامەش،  ــەوە دەکــەن، بەڵکــوو ل ــە رەگــی کۆمەاڵیەتــی خۆیان شــانازی ب

واتــە لــە واڵتینامــە و ناســنامەی بــاری کەســێتی چەنــد ناوچەیەکــی کوردســتاندا 

ئــەوە تۆماریــش دەکرێــت. بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن؛ عەفریــن پێــش ناوچەکانــی 

دیکــەی ســووریا و کوردســتان پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــە شارســتانییەکانی 

بــە ســەقامگیری  پەیوەندیــدارن  کــە  ناســیوە  بەهــۆی چەنــد هۆکارێــک 

و دروســتبوونی گونــدە کشــتوکاڵییەکان، لەپــاڵ ئــەوەی یەکــەم ناوچــەی 

بــووە و گــردە زۆرەکانــی  بەیەکگەیشــتنی چەنــد شارســتانییەکی دێریــن 

ــەوەن. ــایەتی ئ ش

 ئــەم هۆشــیارییە کۆمەاڵیەتییــە شارســتانییە مەدەنییــە رەنگدانــەوەی لەســەر 

بینــی  عەفرینیــان  ئافرەتــی  رۆڵــی  هەبــووە،  نێوخــۆی  پەیوەندییەکانــی 

هاوشــانی پیــاو؛ چونکــە نەریتــی کــوردەواری هــەن رێــز لــە ئافــرەت و پێگــەی 

لەنێــو خێــزان دەگرێــت و کاتێــک هۆشــیاری کۆمەاڵیەتــی دەســتەبەردەکرێت، 

لــە  خــۆی  ئازادیــی  و  ئازایەتــی  ســیمبوولی  دەبێتــە  عەفرینــی  ئافرەتــی 

ژینگەیەکــی دەرهاوســێ بەکاردەهێنێــت کــە ئافــرەت دەبەســتێتەوە بــە 

ئاییــن و  جیاکردنــەوە، بااڵپۆشــی، عەیبــە و نەریتــی دیکــە کــە بەهــۆی 

ــی  ــن، بەرهەم ــوان دەبینی ــەڕڤانی ج ــە ش ــک ژن ــەوە. کاتێ ــەوە ماونەت کۆمەڵگ



139

عەفرین .. دەروازەی دەریای نێوەڕاست

ــا  ــرەت. هەروەه ــەی ئاف ــە پێگ ــەبارەت ب ــەن س ــیارییە کۆمەاڵیەتیی ــەم هۆش ئ

زۆر لــە نەریتەكانــی وەک تۆڵەکردنــەوە و دووژمنکاریــی هــۆزەکان لــە ژینگــەی 

ــووە  ــەک دەرکەوت ــە کۆمەڵگەی ــاونەتەوە، بۆی ــدا هەڵوەش ــی عەفرین کۆمەاڵیەت

نزیکــرە لــە دۆخــی شارســتانی، بەبــەراورد بــە پەیوەندییــە گونــدەواری و 

کۆچەرییــەکان.

بێگومــان ئــەم تایبەمتەندییــە ژینگەیــی، جوگرافــی و شارســتانییە تەماحــی زۆری 

لەســەر دروســتبووە؛ بــۆ ئــەوەی عەفرینــی شارســتانی ببێتــە پشــکی ئــەوان و، 

ــێک  ــن وەک بەش ــت عەفری ــاڵی 1919 دەیویس ــی س ــی رێککەوتن ــا بەپێ تورکی

لــە ویالیەتــی حەلــەب بداتــە پــاڵ دەوڵەتــە تازەکــە، بــەاڵم تەماحــی فەرەنســا 

ــەوەی  ــەر بزووتن ــان بەرامب ــورکان و بەرگریی ــی دانیشــتووان دژی ت و یاخیبوون

موریدیــن کــە بــۆ پاڵپشــتیکردنی خەالفەتــی عوســانی لــە دواڕۆژەکانیــدا 

ــتانەوە،  ــە وەس ــی دژی بزووتنەوەک ــی عەفرین ــەی هاوواڵتیان ــوو، زۆرب پێکهاتب

بەتایبــەت کــە ئــەوان تاڵیــی زۆریــان لەســەر دەســتی تــورکان لــە دواقۆناخــی 

ــکی  ــە پش ــێک ل ــە بەش ــن ببێت ــرد عەفری ــە وایک ــتبوو. ئەم ــانیدا چەش عوس

فەرەنســا وەک واڵتێکــی داگیــرکار و دواتــر بەشــێک لــە دەوڵەتــی نوێی ســووریا 

ــە –  ــۆ و ئەوانیدیک ــایکس- پیک ــی وەک س ــە نێودەوڵەتییەکان ــی پەیاننام بەپێ

ــەوە.  بەهــۆی جەنگــی یەکەمــی جیهان

ــەت  ــورد – بەتایب ــتووانی ک ــە و دانیش ــەر ناوچەک ــەرەب بەرامب ــەتی ع  سیاس

ــی  ــە خەلیفەکان ــە ســاڵی 1963 – کــە ل دوای هاتنەســەر دەســەاڵتی بەعــس ل

عوســانی باشــر نەبــوون - بەشــێک لــە رۆشــنبیرانی کــوردی هانــدا بــۆ ئــەوەی 

ــە و  ــەکانی ناوچەک ــران و کێش ــۆ قەی ــن ب ــەدا بگەڕێ ــارە و دەرچ ــەدوای چ ب

هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان کــە بــە دەوڵەتــی ســووریاوە لکێــراون، بــەاڵم 

دەســتوەردانی حکومەتــەکان لــە ملمالنێیەکانــی ناوچەکــەدا، وەک حکومەتــی 
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ــارت  ــد پ ــوان چەن ــوردی لەنێ ــەوەی ک ــی، بزووتن ــووریا و دەزگا ئەمنییەکان س

ئــەو  کوردســتانییەکان  ناکۆکییــە  بەداخــەوە  دابەشــبوو،  جەمســەرێکدا  و 

ــە هــۆی رووبەڕووبوونــەوە.  ــان تووندترکــرد کــە تەقینــەوە و بوون ملمالنێیانەی

ــی  ــوان رەوتەکان ــردوو لەنێ ــەدەی راب ــتەکانی س ــااڵنی شەس ــە س ــەت ل بەتایب

ــوون. ــەدا پەیداب ــو بزووتنەوەک ــە لەنێ راســت و چــەپ ک

 بــەم دواییــەش لەنێــوان بزووتنــەوەی بارزانــی و بزووتنــەوەی ئۆجەالنــی 

ــوردی  ــۆی ك ــەرنەكەوتنی گفتوگ ــەت دوای س ــوون، بەتایب ــر ب ــەکان زیات کەلێن

ــز مەســعود  ــر چاودێریــی ســەرۆکی هەرێمــی کوردســتان بەڕێ – كــوردی لەژێ

و  ناپاکــی  بــە  تۆمەتبارکــردن  قۆناخــی  گەیشــتووینەتە  ئەمــڕۆ  بارزانــی، 

ــی  ــەوەی جێگــەی مەترســییە لێکەوتەکان ــەر و، ئ ــی بەرامب ــۆ الیەن ســیخوڕی ب

ــی  ــدی نێودەوڵەت ــەر بەرژەوەن ــوودا. مەگ ــی داهات ــە قۆناخ ــە ل ملمالنێیەكەی

هەبــن هــەردووال ناچــار بکــەن لەســەر مێــزی گفتوگــۆ دابنیشــن و ســەرلەنوێ 

دانوســتاندن بکــەن، بــەاڵم ئــەوەی لــە کــەش و دۆخــی ئێســتاوە دیــارە، 

ملمالنێیەکانــی ناوچەکــە خزمەتــی حکومەتەکانــی ناوچەکــە و جیهــان دەکــەن.

ملمالنێی ئەجێنداکان لەسەر عەفرین

ــاوی  ــا ن ــە تورکی ــەوەی ک ــان ئ ــن ی ــەڕی عەفری ــکردنی ش ــش باس ــان پێ بێگوم

"چڵــی زەیتوونــی" لێنــاوە لــە هەوڵێکــی ئاشــکرادا بــۆ جوانکردنــی رووخســاری 

ناشــیرینی داگیرکردنی ناوچەکە و پێش ئەوەی هەر شــیکردنەوەیەک ســەبارەت 

بــە لێکەوتەکانــی ئــەم قەیرانــە بکرێــت، دەبــێ لــە تایبەمتەندیــی ئــەم ناوچەیــە 

بــۆ هەمــوو واڵتــان تێبگەیــن، ئەوســا لــە ملمالنێیەکانــی ناوچەکــە تێدەگەیــن، 

چونکــە لەپــاڵ ئــەوەی لەبــارەی عەفرینــەوە باســانکرد، لــەڕووی دیمۆگرافیــا و 
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جوگرافیــا و کەشــوهەوا، هــۆکاری دیکــەش هــەن بــۆ زیاتــر جواڵندنــی هەڵمەتە 

ســەربازییەکان بــە ئاراســتەی ئــەم ناوچەیــە لەگەڵ هــۆکارە جیۆســراتیژییەکان. 

ئەگــەر بڕوانینــە نەخشــەی ســووریا و نزیکیــی ناوچــەی عەفریــن لــە دەریــای 

ــدا  ــە بنەڕەت ــە ل ــن ملمالنێیەک ــم – دەزانی ــەی 33 ک ــت – نزیک ــپی نێوەڕاس س

ــە وەک ژینگــە و ئەمبارێکــی گاز  ــا و کەناراوەکان ــە ســووریا لەســەر جوگرافی ل

لەالیــەک و لەالیەکــی دیکــە وەک هێڵێکــی گواســتنەوە و گەیاندنــی نــەوت و 

گازی ناوچەکــە بــۆ کیشــوەری ئەوروپــا.

 ئەمــەش دەرچەیەکــە بــۆ نەهێشــتنی بااڵدەســتیی رووســیا کــە نــەوت بەبــێ 

رکابــەری دەگەیێنێتــە ئــەو کیشــوەرە و بڕیــاری سیاســی بەهــۆی بۆڕیــی 

گازەوە کۆنرڵکــردووە و گوشــارەکانیش لەســەر چەنــد واڵتێکــی ناوچەکــە وەک 

ــوەرەکەوە  ــودی کیش ــەن خ ــووە لەالی ــک ب ــا هەوڵێ ــووریا، تەنی ــی س حکومەت

لەگــەڵ پارێزەرەکــەی واتــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا بــۆ دەرکردنــی 

ــە  ــەر ل ــی قەت ــی نەوت ــر بااڵدەســتیی رووســیا بەرێگــەی گەیاندن ــا لەژێ ئەوروپ

ــاڵی  ــی س ــەی چوارقۆڵ ــە لووتک ــان ک ــدەری جەیه ــۆ بەن ــووریاوە ب ــی س خاک

2009 لەنێــوان ســووریا، تورکیــا، قەتــەر و فەرەنســای بــۆ ســازکرا، بــەاڵم 

ــا و بەرێککەوتنــی  رێککەوتنەکــە بــە گوشــاری رووســیا و ئێــران شکســتی هێن

رووســیا و ئێــران لەگــەڵ حکومەتــی ســووریا گــۆڕا بــۆ گەیاندنــی نەوتــی 

ئێــران بــۆ کەناراوەکانــی ســووریا، ئەمــەش "شۆڕشــی ســووریا"ی هەڵگیرســاند 

و ســەرەنجام بنکــەی ســەربازی تێــدا جێگیــر دەکــرێ بــۆ گەرەنتیکردنــی 

ــنامەکان. ــرە ناس ــا ف ــە و کۆمپانی ــەو واڵتان ــییەکانی ئ ــە جیۆسیاس بەرژەوەندیی

ــووڕایەوە  ــەدا س ــوو ناوچەک ــە هەم ــە ب ــە ئاگرەک ــان تۆپ ــێوەیە بینی ــەم ش  ب

و  بەرژەوەنــدی  ئــەو  خزمەتکردنــی  بــۆ  هەڵگیرســاند  "شۆڕشــەکان"ی  و 

ئەجێندایــە، بۆیــە هەمــووان دەیانــەوێ دەســت بەســەر فراوانریــن جوگرافیــادا 
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بگــرن بەپێــی توانــا بــۆ بەهێزکردنــی کارتــە سیاســییەکانیان لــە ئاینــدەدا لەســەر 

ــزی دابەشــکردنی دەســەاڵت و  ــان راســتر؛ لەســەر مێ ــزی دانوســتاندن – ی مێ

بەرژەوەندییەکانیــان. جەنگــی تورکیــا لــە عەفریــن بەشــێکە لــەو ملمالنێیــە کــە 

ــەی دەدەن. ــورد باجەک ــە و دانیشــتووانی ک ناوچەک

ــە  ــتین ک ــە راوەس ــەر ئــەو قەیران ــە وردی لەس ــێ ب ــەوە دەب ــی دیک لەالیەک

ــە  ــارەزابوون ل ــە ش ــە ب ــە؛ وات ــی تێیدای ــااڵنی دوای ــە س ــا ل ــی توركی حکومەت

قەیرانــی ئــەم "حکومەتــە ئیخوانییــە نوێیــە"، دەتوانیــن هێڵەکانــی پەیوەندیــی 

ــەوە،  ــر جیابکەین ــە لەیەک ــە ناوچەک ــی ل ــەیەکی سیاس ــد هاوکێش ــوان چەن نێ

چونکــە دوای گەیشــتنی پارتــی داد و كەشــەپێدان بــە دەســەاڵت لــە تورکیــا و 

بەدیهێنانــی جۆرێــک لە ســەقامگیری سیاســی، دوای ئەوەی بەڵێنــی چارەکردنی 

ــیانەوە  ــش هەمووش ــە پێ ــێردراوی دا و ل ــی هەڵپەس ــەیەكی سیاس ــد كێش چەن

كێشــەی کــورد و دەســتپێکردنی گفتوگــۆ لەگــەڵ پارتــی کرێکارانــی کوردســتان 

دوای چەنــد دەیەیــەک لــە جەنگــی وێرانكــەر، زۆر کــەس گەشــبین بــوون بــە 

ــا.  ــۆ ناوچەکــە و تورکی بەدیهاتنــی ســوود و ســەقامگیری ب

بــەم شــێوەیە کەشــی سیاســی رابــردوو بــووە زەوینەیەکــی گونجــاو بۆئــەوەی 

ــدەری  ــتەبەربکات و دەنگ ــووری دەس ــەیەکی ئاب ــەدا گەش ــە دوا دەی ــا ل تورکی

سیاســەتەکانی  لێکەوتــەی  ئــەوەی  دوای  پێدایــەوە  دەنگــی  تورکیــش 

ــاوا و  ــە رۆژئ ــەش وای ل ــی، ئەم ــی خــۆی بین ــایش و ژیان لەســەر رەوشــی ئاس

ــە  ــە نوێی ــە ئیخوانیی ــەم حکومەت ــە ئ ــرد وا بڕوانن ــەکان ک ــەت ئەمریکیی بەتایب

ــتەمکارەکانیان  ــە س ــەربازان و حکومەت ــی س ــۆ ئەزموون ــەک ب وەک جێگرەوەی

ــڕای هــزری  ــەکان و تێک ــەاڵم بەهــۆی بناغــەی هــزری ئیخوان ــە. ب ــە ناوچەک ل

ئایینــی کــە لەســەر بنەمــای "دەســەاڵتی رەهــا" دامــەزراوە، رۆڵــی "دەوڵەتــی 

قــووڵ" و چەنــد ســیفەتێکی ســایکۆلۆژیی ســەرکردایەتی چەنــد ســەرکردەیەکی 
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دەستڕۆیشــتوو لــە پارتــی داد و گەشــەپێدان و هەوڵــی زیندووکردنــەوەی 

ــەرۆک  ــایەتی س ــتان کەس ــەت مەبەس ــرە بەتایب ــوڵتانەکان )لێ ــەاڵتی س دەس

ــی  ــاری و پەتریارک ــی تۆتالیت ــو دەوڵەتێک ــە نێ ــە خزای ــە( ئەزموونەک ئەردۆغان

ســتەمکار، ئەمــەش وای لــە رۆژئــاوا و ئەمریکییــەکان کــرد چــاو بــە مامەڵــەی 

ــێننەوە. ــەدا بخش ــالمییە نوێی ــە ئیس ــەم ئەزموون ــەڵ ئ ــان لەگ خۆی

بۆیــە دوای ئــەوەی رۆژئــاوا هەوڵــی بانگەشــەکردنی بــۆ ئــەو ئەزموونــە دا وەک 

ــەت  ــەوە، بەتایب ــی هەڵگەڕای ــر لێ ــە ســەربازییەکان، دوات جێگــرەوەی حکومەت

لەگــەڵ گەیشــتنی ئیخوانــەکان لــە میــر بــە دەســەاڵت و هەوڵەکانــی تورکیــا 

بــۆ دانانــی ئــەو حکومەتانــە و هەمــوو ناوچــەی عەرەبــی لەژێــر رکێفــی 

خــۆی لەرێگــەی قۆســتنەوەی ئــەوەی بــە شۆڕشــە عەرەبییــەکان نــارساوە وەک 

هەوڵێــک بــۆ گەڕاندنــەوەی خەالفەتــی عوســانی بــە روخســارێکی ئیخوانــی 

نــوێ. ئــەوکات چەنــد هێزێکــی ناوچەکــە بەهاوکاریــی ئەمریــکا و رۆژئــاوا بــۆ 

ــی  ــێوەیە لەباربردن ــەم ش ــەکار. ب ــەکان کەوتن ــی ئیخوان ــتاندنی فراوانبوون وەس

ئەزموونــی ئیخوانیــان لــە میــر بینــی لەکاتێکــدا لــە قۆناغــی پێشــردا 

ــاراک ئۆبامــا" بــۆ  ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــە هاتنــی ســەرۆکی پێشــووی؛ "ب

ــوو! پایتەختــی میــر ستایشــی کردب

 بێگومــان ئــەم پێشــەکییە پێویســت بــوو بــۆ ئــەوەی بزانیــن حکومەتــی توركیــا 

ــتە  ــەم شکس ــت؟ دوای ئ ــوێ دەچێ ــەرەو ک ــوێ؟ ب ــتە ک ــووە؟ گەیش ــوێ ب لەک

سیاســی و قەیرانانــەی کــە زۆری نەمابــوو کۆتایــی بــە حکومەتــی داد و 

ــەربازییەکە. ــا س ــی کودەت ــی هەوڵ ــت لەکات ــەپێدان بێنێ گەش

لــە  توركیــا  ئێســتای  حکومەتــی  کــەوا  بزانیــن  بــاش  پێویســتە  بۆیــە 

چەنــد قەیرانێکدایــە، نــەک تەنیــا لــە ئاســتی سیاســی، بەڵکــوو لــەڕووی 

ئەمنــی و ئابووریشــەوە. ئاشــکرایە ئــەم حکومەتــە ســتەمکارە لەجیاتــی 
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دەستلەکارکێشــانەوە و راگەیاندنــی شکســت، پەنــا بــۆ هەاڵتــن بــەرەو پێشــەوە 

دەبــات لەڕێــی دروســتکردنی کۆمەڵێــک قەیرانــی نــوێ بــۆ شــاردنەوەی 

ــی  ــەدوای دووژمنێک ــە ب ــوودیش گەڕان ــژارەی بەس ــرین ب ــتەکانی و باش شکس

ــی و تووڕەیــی جەمــاوەر  ــۆ ئاراســتەکردنی دڵگران ــی" ب ــان ناوخۆی "دەرەکــی ی

کــە هەمــوو حکومەتەکانــی ناوچەکــە پەنایــان بــۆ بــردووە. 

بەمــە دەکــرێ لــە شــەڕەکە، یــان راســتر دەســتدرێژیی تورکیــا تێبگەیــن 

و  قەیــران  هەمــوو  بــۆ  دەرچەیــەک  بــەدوای  گــەڕان  چوارچێــوەی  لــە 

ــوو  ــێ و هەم ــتیانەوە دەناڵێن ــەپێدان بەدەس ــی داد و گەش ــە پارت ــەکان ک کێش

ئاسایشــی نەتەوەیــی هەڕەشــەی لەســەرە  "بیانووەکانــی" تورکیــا؛ گوایــە 

ــی  ــەر بەرێوەبەری ــتان لەس ــی کوردس ــی کرێکاران ــەاڵتداریی پارت ــۆی دەس بەه

خۆســەری لــە رۆژئــاوا و باکــووری ســووریا. ئەمــە تەنیــا بیانــووە و نەیانتوانیــوە 

قەناعــەت بــە هیــچ الیەنێــک بکــەن، تەنانــەت بــە داد و گەشەپێدانیشــەوە و 

بەهــۆی چەنــد هۆکارێــک کــە گرنگرینیــان، کۆنرۆڵکردنــی ســنوورە لەالیــەن 

ئــەو بەرێوەبەرییــەوە لــە هەمــوو ســەردەمەکانی قەیرانــی ســووریا. ئەمــەش 

بیانــووی داد و گەشــەپێدان ناهێڵــێ، جگــە لەوەی پێشــر باســانکرد ســەبارەت 

بــە تەماحــی تورکیــا بــۆ ئــەوەی حەلــەب بخاتــە ســەر دەوڵەتەکــەی کــە هێشــتا 

ــی عوســانی. ــە خاکــی خەالفەت ــت ل ــە پشــکی خــۆی دەزانێ ب

بۆیــە دەکــرێ بڵێین؛ دۆخــی حکومەتی پارتــی داد و گەشــەپێدان و قەیرانەکانی 

ــە "زۆنــگاوی عەفریــن" چەقانــدووە. هەرچەنــدە  ــان ل ناوخــۆ، ســوپای تورکیای

ئێمــە دەزانیــن رووس و ئەمریکییــەکان بەرژەوەندییــان هەیــە لــە تێوەگالنــی 

ــی  ــە هەل ــەم جەنگان ــە ئ ــرەوە، چونک ــی زیات ــگ و قەیران ــە جەن ــە ب ناوچەک

ــۆ  ــر ب ــەن و، قازانجــی زیات ــر دەک ــە زیات ــە ناوچەک ــە ل ــەم زلهێزان ــەوەی ئ مان

کۆمپانیاکانــی نــەوت و بەرهەمــی ســەربازی بەدیدەهێنێــت، بۆیــە ئــەم واڵتانــە 
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ــەت  ــە بەتایب ــووان هەی ــکردنی هەم ــە تووش ــان ل ــەوە بەرژەوەندیی بەدڵنیایی

ــا الواز  ــەک تورکی رووســەکان کــە یەکــەم ســوودمەندن؛ چونکــە جەنــگ لەالی

ــە پرســی ســووریا، بەڵکــوو  ــا ل ــەک تەنی ــەوە ن دەکات و کاریگــەری کەمدەکات

دەســتوەردانی لــە واڵتانــی ئاســیای نێوەڕاســت الواز دەکات و لەالیەکــی 

ــی  ــی و ئەمریک ــی تورک ــە رووبەڕووبوونەوەیەک ــی رووس ــە قازانج ــەوە ل دیک

هەبێــت لەڕێــی بەیەکداکێشــانی کــورد و تورکیــا، بەمــە ئەمریکییــەکان ناچــاری 

هەڵبژاردنــی یەکێــک لــە هاوپەیانەکانیــان لــە ناوچەکــە دەبــن. لــە کۆتاییــدا؛ 

الوازکردنــی کــورد وەک هەوڵێــک بــۆ قایلکردنیــان بــە ئەنجامەکانــی "ســووچی" 

لــە راســپاردە و بڕیارەکانــی تایبــەت بــە پرســی ســووریا بەگشــتی.

بــەم شــێوەیە رۆژئــاوا و ئەمریکییــەکان بەتایبــەت، بیــر لــە رێگەیەکــی 

پراگاتیکــی دەکەنــەوە كــە بەرژەوەندییــان بەدیبهێنێــت و پرســی ناپاکــی 

لەگــەڵ هاوپەیانەکانیــان یــان هاوڕێیەکانیــان بەالیانــەوە گرنــگ نییــە، بەڵکــو 

بــەالی ئەوانــەوە شــتێک نییــە بەنــاوی پابەنــدی سیاســی و ئایدیۆلــۆژی، 

ئــەوەی گرنگــە بەرژەوەنــدی و دەســکەوتی ئابوورییــە. ئــەوان بەگشــتی 

بەشــێوازی رۆژهەاڵتــی بیرناکەنــەوە ســەبارەت بــە ناپاکــی و دڵســۆزی، بــەاڵم 

ئەگــەر پشــتان بــەم دەســتەواژانە بەســت، رۆژئــاوا بەگشــتی ئامــادەن ناپاکــی 

بەرامبــەر هەمــووان بکــەن بــەدەر لــە بەرژەوەندییــە گرنگەکانیــان. بۆیــە 

دەبــێ تێبگەیــن کــەوا هاوکارییــان بــۆ کــورد – یــان کەســانی دیکــە – بەنــدە 

بــە توانــای ئــەو الیەنــەی دیکــە بــۆ ئەنجامدانــی ئــەوەی لێــی داوادەکرێــت و 

توانایــان بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو رۆڵــەی پێیانــدراوە بــۆ بەدیهێنانــی هاوبەشــی، 

ــەورە. ــی گ ــدی هاوبەش ــتنی بەرژەوەن ــۆ پاراس ــەرک ب ــتر ئ ــان راس ی

ــە  ــوو ناوچەک ــاوای کوردســتان و هەم ــە رۆژئ ــورد ل ــە ســەرکردەکانی ک  پێموای

ئێســتا ئــەم راســتییە دەزانــن، بەتایبــەت دوای چەنــد ئەزموونێکــی تــاڵ لەگــەڵ 
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رۆژئــاوا و ئەمریکییــەکان لــە پرســی کەرکــووک و پرســی گشتپرســی هەرێمــی 

ــی  ــو یەکگرتن ــە، بەڵک ــیدا نیی ــی سیاس ــە نەریت ــی" ل ــە "ناپاک ــتان، بۆی کوردس

ــد  ــوەی پابەن ــەوەی پێ ــی ئ ــۆ بەدیهێنان ــورد ب ــای ک ــە و توان ــدی هەی بەرژەوەن

بــوون. رۆژئــاوا و ئەمریکییــەکان هەندێ ســوودی سیاســییان پێشــکەش دەکەن، 

بــەاڵم لــە کۆتاییــدا هیــچ چارەیەکــی تاکالیەنانــە لــە ســووریا و ناوچەکــە 

بەدینایــەت بەوجــۆرەی یەکێــک لــە الیەنــەکان بااڵدەســت بێــت لــە گۆڕەپانــی 

ــوو  ــوان هەم ــتانی لەنێ ــی و نیش ــی سیاس ــێ رێککەوتن ــو دەب ــی، بەڵک سیاس

ــی،  ــە چاودێــری نێودەوڵەتــی – ناوچەی ــی کۆمەڵگــە بەدیبێــت ب پێکهاتەکان

ــدا. ــی دیموکراتی ــوەی ســووریای فیدراڵ ــە چوارچێ ــەوەش ل ئ

دوا گوتــە؛ عەفریــن خــاوەن مێــژوو و كەتوارێكــی دیمۆگرافــی دانیشــتووانە و 

راســتە لەگــەڵ هاوســێ و ناوخۆیــدا دەژی بەپێــی هزرێکــی نزیــک لــە دۆخــی 

شارســتانی و دوورتــر لــە نەریتــی هــۆز و نەریتی هۆزگــەری، بــەاڵم بەدڵنیاییەوە 

شــانازی بــە ناســنامە و کەســایەتی کــوردەواری خۆیــەوە دەکات بۆیــە نیمچــە 

مەحاڵــە بەشــێک لــە پالنــە نێودەوڵەتییــەکان قبووڵبکرێــن کــە هەوڵــی گۆڕینــی 

دیمۆگرافیــای ناوچەکــە دەدەن، وەک چــۆن تورکیــا لــە رێگــەی نیشــتەجێکردنی 

ــێ  ــت. بەڵ ــت بیگۆڕێ ــی دیکــەی وەک عــەرەب و تورکــان دەیەوێ پێکهاتەکان

عەفرینییــەکان بەخێرهاتنــی ئــەو برایانەیــان کــرد لــە پێکهاتەکانــی دیکــە وەک 

ــێ و دەرگای  ــەڕ و ملمالن ــی ش ــە ناوچەکان ــگ ل ــە جەن ــوو ل ــاوارە و هەاڵت ئ

ماڵەکانیــان بــۆ وااڵکــردن، بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە ئــەوان رێگــە نــادەن هیــچ 

الیەنێکــی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی دەســت بەســەر زەوی و شــارەکانیاندا 

بگرێــت بــە ئامانجــی داگیــرکاری و نیشــتەجێکردن.

ــی  ــاوی "چڵ ــەوەی ن ــن و ئ ــەر عەفری ــۆ س ــا ب ــی تورکی ــە هێرش ــەبارەت ب  س

زەیتوونــی" لێــراوە، دەتوانیــن بڵێیــن: دەکــرێ ســوپای تورکیــا و میلیشــیا 
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ئیســالمییەکان بــۆ ماوەیــەک عەفریــن داگیــر بکــەن، بــەاڵم ناتوانــن بــەردەوام 

دەســتی بەســەردابگرن، ئــەوەش لەبــەر چەنــد هۆکارێــک کــە بەشــێکیان 

ــرد و  ــان ک ــی وەک باس ــی و ناوچەی ــی نێودەوڵەت ــە ملمالنێ ــدارن ب پەیوەندی

بەهــۆی نەبوونــی ئامێزێکــی کۆمەاڵیەتــی کــە بــە هێــزە داگیرکــەرە تورکــەکان 

و جاشــەکانیان لــە گرووپــە ئیســالمییەکان قایــڵ بێــت. بەدڵنیاییــەوە رۆڵەکانــی 

ئــەم ناوچەیــە باوەڕیــان بــەوە هەیــە خــاوەن مــاف و ورەی نیشــتانی 

ــت.  ــانایی ناکەوێ ــە س ــەم دۆزە ب ــتانین و ئ کوردس
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فاروق حاجی مسته فا

ــن وەک باهۆزێكــی  ــێ، ناتوانی ــن بەدەســتییەوە دەناڵێن ــڕۆ عه فری ــەوەی ئەم ئ

ــن  ــکرێ بڵێی ــت. ناش ــە بەردەوامبێ ــە لەوانەی ــن، چونك ــای بكەی ــی تەماش كات

ئــه وه ی لــە عه فرینــدا ســەرکەوت ده بێتــه  خاوه نــی و بۆخــۆی دەبــات. عه فریــن 

بــە درێژایــی مێــژوو  موڵكــی خه ڵكه كــه ی بــووە. بــه  رۆژگار و ســه رده می 

نه مــان.  دواتــر  و  به ســه رداگرت  ده ســتیان  هه بــوون  تێپه ڕیــوە.  ســه ختدا 

ــه  ــوون شــوێنه واریان ل ــا هه ب ــن. هەروەه ــدا تێپه ڕی ــزه وه  پێی هەشــبوون به ڕێ

 دوای خۆیانــه وه  جێهێشــت و له كۆتاییشــدا کــوردی عه فرینــی تێیــدا مانــه وه  و 

ــی  ــاره  گرنگه كان ــه  ئاســتی ش ــه وه ی بگات ــۆ ئ ــدا  ب ــرد و هه وڵیان ــان لێك به رگریی

ئێســتای ســووریا . رەنگــە به رگریــی خه ڵكه كــه ی باشــرین به ڵگــه ی خۆڕاگــری 

و مانــەوەی عه فریــن  و بەالوەنانــی نه یارانــی بێــت. ئەمــە شــتێکە الپه ڕەکانــی  
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مێــژوو بۆمانــی ئاشــکرا دەکــەن.  ئه رشــیڤی عوســانی و فه ره نســی ئــه و 

ــانییه كاندا  ــه رده می عوس ــه  س ــن ل ــه  عەفری ــه ملێنن ك ــۆ ده س ــتیانه مان ب راس

كارگێــڕی  سیســته مێكی  فه ره نســییه كانیش  هەبــووە.  گرنگــی  پێگه یه كــی 

ــی  ــەندنی ژیان ــە پەرەس ــتكردبوو. كه وات ــۆ دروس ــان ب ــتاتوویەکی تایبه تی و س

كۆمه اڵیه تــی و سیاســی لــە عەفریــن  خاڵێکــی زۆر گرنگــان بــۆ ئاشــکرا 

دەکات، ئەویــش خۆڕاگریــی ئــەو شــارەیە ســەرەڕای هەمــوو هه وڵه  كانــی 

ــی خــۆی. ــە ناســنامەی کوردی ــی ل ســڕینه وه ی ناســنامه  ی و پارێزگارییەت

 مێژوو و تایبه مته ندیی جوگرافی

ــی  ــرش و داگیركاری ــه ڕووی هێ ــە هــەر شــارێکی دیکــە رووب ــر ل ــن زیات عه فری

ئیمپراتۆرییه كانــی ناوچه كــه  بووەتــەوه . قــه اڵ و شــوێنه واره  مێژووییه كانــی 

ده رخــەری ئــه وه ن کــە ئــه م شــاره  لــه  ســەردەمە جیاوازه كانــی مێــژوودا 

گۆشــه نیگایه كی  لــه   بووه تــەوە.  کاولــکاری  و  زەحمەتــی  رووبــه ڕووی 

دیكــه وه ، ئــه م شــاره  یادگەیەکــی شارســتانییه . كولتــوور و گه النــی جیــاواز 

وای  ســراتیژییەکەی  و  جوگرافــی  هه ڵكه وتــه    له وانه یــه   تێپه ڕیــون.  پێیــدا 

ــت،  ــژوودا هەبێ ــتانێتی و مێ ــە شارس ــە ل ــەو پێگەی ــە ئ ــت ک ــارە کردبێ ــەم ش ل

ــە  ــی ل ــره چیاکان ــاوای ســووریا و  زنجی ــه  الی باكــووری رۆژئ ــن ده كه وێت عەفری

باكــوورەوە تاوەكــو باشــوور نزیکــەی 60 كیلۆمەتــر درێــژ دەبنــەوە و تێکــڕای 

پانییەکەشــیان 30 كیلۆمەتــرە. 

ناوچــه ی چیــای کــوردان یاخــود )كــورداخ( كــه  دانیشــتووانی زۆرینــه  كــوردن، 

ده كه وێتــه  گۆشــه ی هــەرە باكــووری الی رۆژهه اڵتــی ده ریــای نێوه ڕاســت كــه  

دەکاتــە باكــووری رۆژئــاوای ســووریا و به رزاییه كانیشــی بەشــێکن لــە  كۆتایــی 

الی باشــووری رۆژئــاوای چیاكانــی تــۆرۆس. 
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ــن  ــاری عه فری ــه ردوو رووب ــی ه ــەرچاوە  بااڵكان ــه  س ــورداخ ل ــی ك به رزاییه كان

و ره شــی رۆژئــاوای پارێــزگای دیلــۆك )غــازی عه نتــاب( له نێــو ســنووری 

ــه اڵت  ــووری رۆژه ــه ره و باك ــته كه ی ب ــتپێده كات و ئاراس ــا ده س ــتای توركی ئێس

و له وێشــه وه  بــه ره و باشــووری رۆژئــاوا به درێژایــی 100 كــم ده چێــت تاوەكــو 

ــن.  ــه  عه فری ــس ل ــارۆچكه ی جندرێ ــاوای ش ــه  رۆژئ ده گات

به رزتریــن لووتكــەی  ئــەم بەرزاییانــە لــەالی باکــوورە کــە بریتییــە لــە لووتکــەی 

لــه   لووتكــه ش  به رزتریــن  مه تــره .   1200 به رزاییه كــه ی  و  بولبــول  چیــای 

ــه ی 870  ــه  به رزییه ك ــه  ك ــێخ به ره كات ــای ش ــەی چی به شــی الی باشــوور لووتک

ــاوە.  ــه  ئاســتی رووی ده ری ــره  ل مه ت

ســەیر نابــێ کــە ببینیــن عه فریــن هاوچەرخــی هەمــوو ســه رده مه  جیاوازه كانــی 

ــە  ــانی و ب ــەردەمی عوس ــو  س ــییه كانەوە تاوەك ــە  حه س ــەر ل ــووە ه ــژوو ب مێ

ــی،  ــی، رۆمان ــدی، گریک ــی، می ــۆری، میتان ــتانییه كانی ه ــو شارس ــن بەنێ تێپەڕی

ئیســالمی، ســه لجووقی، ئه یووبــی، مه غــۆل و مه مالیــك. 

مێــژوو ده گێڕێتــه وه  كــه  زۆربــه ی گونده كانــی چیــای كورمێنــج، ئەوانــەی 

ــه   به هــۆی جــه ور و ســته می ســه لجووقییه  توركــه كان چــۆڵ خاپــوور بــوون، ل

ســه رده می ئه یووبییه كانــدا دووبــارە ژیانیــان بــۆ گه ڕایــه وه . خه ڵكــی ئــه م 

ــن  ــەوە . دیارتری ــركاره كان بوونەت ــزه  داگی ــه ڕووی هێ ــە رووب ــه  هەمیش ناوچه ی

ــه ب  ــك حه ل ــه  نزی ــاڵی 1918 ل ــە س ــە ل ــەڕی حەریتان ــەوەش  ش بەرەنگاربوون

له كاتــی پاشه كشــه ی ســوپای عوســانی بــۆ وێســتگه ی گونــدی قه متــه  و 

ئه كبــه س. بــۆ گۆڕە پانــی  له وێشــه وه  

ــە  ــوو ک ــی فەرەنســیدا ئەوەب ــە ســەردەمی ئینتیداب ــش ل رووداوی هــەر دیاری

گەنجێکــی عەفرینــی بەنــاوی )محــۆ ئیبــۆ شاشــۆ(، یەکەمیــن کــەس بــوو 

یەكەمیــن گوللــەی بــەڕووی کۆڵۆنیالیزمــی فەرەنســیدا تەقانــد و هــەر لەوێــش 
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ــە بیســتەکانی ســەدەی  ــە ل ــەل زاوی ــۆوی شۆڕشــی باکــوور و جەب ــن ت یەکەمی

ــرد. ــە ســووریا چەکــەرەی ک ــردوودا ل راب

لــەو شــەڕانەش کــە خەڵکــی عەفریــن لەگــەڵ فەرەنســییەکان کردیــان، هــەرە 

دیارترینیــان شــەڕی وادی نەشــاب، شــەڕی گونــدی حەمــام لــە رۆژئــاوای 

جندرێــس، شــەڕی دۆڵــی ئاشــلە بــە ســەرکردایەتی ســەیدۆ ئاغــا دیکــۆ و 

ــن. ــە خاتوون ــای بارس ــەڕی چی ش

ــی گونجــاوی  ــن زەوینەیەک ــەم هەڵســوكەوتەی خەڵکــی عەفری ــرد ئ زۆری نەب

ــۆ  ــم هەنان ــن و ئیرباهی ــوان ســەرکردەکانی عەفری ــی نێ ــۆ هاوکاری رەخســاند ب

ــەدا  ــەو ماوەی ــەر ل ــە. ه ــەل زاوی ــەب و جەب ــگێڕانی حەل ــا شۆڕش و هەروەه

ــەی  ــرد. مای ــان ک ــان بۆردووم ــاری عەفرینی ــا ش ــی فەرەنس ــە فڕۆکەکان ــوو ک ب

ســەرنجە کــورد لــە خەباتــی خۆیانــدا لــە دژی فەرەنســییەکان هیــچ کات 

داخوازیــی تایبــەت بــە خۆیــان بــەرز نەکــردەوە، بەڵکــو لــە هەڵوێســتەکانیاندا 

وادەردەکــەوت کــە جگــە لــە دەرکردنــی فەرەنســییە داگیرکــەرەکان لــە 

ــایەی  ــووریا و لەس ــی س ــەڵ گەل ــتیانە لەگ ــی ئاش ــی ژیانێک واڵت و بەدیهێنان

ــت.  ــان ناوێ ــتێکی دیکەی ــتانی، ش ــی نیش حوکمڕانییەک

كاتێــك دواییــن ســه ربازەکانی فه ره نســاش لــه  15ی نیســانی 1946 لــه  ســووریا 

ــه  ســاڵی  ــاری ل ــارف غوب ــۆ و ع ــل ســه یدۆ میم ــه  خه لی ــه ك ل کشــانەوە، هه ری

نوێنه رانــی  ئه نجوومه نــی  لــه   کــوردان  چیــای  نوێنــەری  بوونــە  1947دا 

ســووریادا كــه  یه كــه م كۆبوونــه وه ی لــه  15-9-1947 ئه نجامــدا. هه روه هــا 

پێكهێــرا،   1949 له ســاڵی  ســووریا  دامه زرێنه رانــی  كۆمه ڵــه ی  كاتێــك 

هه ریــه ك لــه  فایــق مه ننــان ئیســاعیل زاده  و مســته فا ئه حمــه د به تــا ڵ 

به شــداربوون. عه فریــن  نوێنــه ری  وه ك 
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خــۆی  شــوێنه واری  تێپه ڕیــوە،  عه فرینــدا  بــه   ئــه وه ی  گومتــان  پێشــر 

بەجێهێشــتووە. هەنــدێ لــەو شــوێنه وارانە بەڵگــەن لەســەر قوواڵیــی مێژوویــی 

ــی  ــه  و خاڵ ــو زۆر دێرین ــه ، بەڵک ــوێ نیی ــارێكی ن ــه ی  ش ــه و مانای ــارە. ب ــەو ش ئ

دووەمیــش ئاوێته بوونــی شارســتانییەکان   و زاڵبوونــی رەنگــی  مێژووییانــەی 

ــن: ــان بکەی ــی هەندێکی ــا باس ــن. ب ــه  عه فری ــە ل كوردیی

ناوچــه ی  ده كه وێتــه   شــاره   ئــه م  هــوری(،  )نەبــی  قــورش  شــاری   

به یه كگه یشــتنی رووبــاری عه فریــن و رووبــاری ســابوون ســی لــە لێژایــی 

گردۆڵكەیەکــدا  کــە له ســەر الی راســتی رووبــاری ســابوون ســی هەڵکەوتــووە، 

شــاری  لــه   و  دووره   حه لــه ب  شــاری  رۆژئــاوای  باكــووری  لــه   كــم   70

رۆژهه اڵتــه  .  باكــووری  لــه   كــم   23 عه فرینیشــه وه  

ــه ره كات  ده ڵێــت:  ــارساوه ؟ مــەروان ب ــه  )هــوری( ن ــەوەی بۆچــی ب ــاره ی ئ له ب

ــە   ــەن ك ــەوە دەك ــەر ئ ــری لەس ــه كان پێداگی ــه رچاوه  مێژوویی ــه  س ــێك ل به ش

شــاری نەبــی هــوری، شــارێكی گه شــەکردوو بــووە لــه  ســه رده می هۆرییــه كان 

ــا، هــوری" ده نــارسا.  ــه  "خــورو، هوری ــه  ســه ده ی دووه مــی پێــش زاییــن و ب ل

مــه روان بــه ره كات کــە  مێــژووی كوردداخــی نووســیوه ، ده ڵێت: "نازانیــن بۆچی 

ــان  ــك  ی ــاوی خواوه ندێ ــه  ن ــووه  ب ــراوه ؟ ئاخــۆ به پشتبه ســن ب ــاوه ی لێ ــه م ن ئ

پاشــایه كی یه كێــك لــه  ســه رده مه  مێژووییــه كان، یــان لــه  قۆناخێكــی دیكــه دا 

به هــۆی هورییه كانــه وه  كــه  فه رمانڕە وایــی ناوچه كه یــان ده كــرد! ". 

دێــر ســه معان )قــه اڵی ســه معان(: ده كه وێتــه  باكــووری رۆژئــاوای شــاری 

حه لــه ب به دووریــی 40 كــم، هه روه هــا به دووریــی 20 كیلۆمه تریــش لــه  

باشــووری رۆژهه اڵتــی )چیــای  به شــی  باشــووری عه فرینــە و ده كه وێتــه  
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ــووە.  ــوون هەڵکەوت ــای لێل ــی چی ــە لووتكه کان ــك ل ــەر یەکێ ــوردان( و له س ك

ئیســپیپرۆ له بــاره ی ســه معان و بانگه وازه كــەی ده ڵێــت: خەڵکــی گوندێــك 

بــووە بــە  نــاوی )ســیس(، نــاوی ئێســتای )ئیســالحیه (یه  و ده كه وێتــه  باكــووری 

ــه وكات  ــورش ئ ــه س دووره . ق ــی ئه كب ــه  مه یدان ــم ل ــورش، 25 ك ــاوای ق رۆژئ

شــوێنكه وتووی   800 كــه   بــووە  تیۆدۆریتــزوس  ئوســقۆفەکانی  ســه نته ری 

هه بــووە. 

 له دایكبوونــی ســه معان له نێــوان ســااڵنی 380-390ی زاینــی بــووە. بــاوك 

و دایكــی فێــری شــوانییان كــرد بــۆ ئــه وه ی لــه  داهاتــوودا وه ك "په یامبــه ران 

ــك  ــه زن. كاتێ ــایه تییەکی م ــە كه س ــا" ببێت ــف و مووس ــووب، یوس داوود، یه عق

ــه ی  ــه  ناوچ ــرد، ل ــی ك ــی دوای ــی كۆچ ــاڵی 459 زاین ــه  س ــه معان ل ــه  س قه ش

هه بــوو.  شــووره یه ك  ته نیــا  نه بــوو،  بینایــه ك  هیــچ  ســه معان  قــه اڵی 

كاتێــك زینــۆن، ئیمپراتــۆری رۆمانــی لــه  ســاڵی 474ی زایینــی دەســەاڵتی 

ــه   گرتــە دەســت، ویســتی كڵێســایه كی مــه زن دروســتبكات کــە هاوشــێوه ی ل

هه مــوو خاكــی ئیمپراتۆرییه کــەدا نه بێــت، ئــەوەش وەک رێزگرتنێــک لــە 

ــتكردنی  ــت به دروس ــی ده س ــاڵی 476ی زایین ــه  س ــدی ل ــه معان. ئی ــه  س قه ش

كەنیســەی )دێــر ســه معان( کــرا و لــه  ســاڵی 490 تەواوکــرا. )كتێبــی- عفریــن 

ــم –  ــه ره كات، وه شــانخانه ی عه بدوملونعی ــه روان ب عــرب العصــور، نووســینی: م

 .)2008 حه لــه ب 

ــتیانه كان  ــی كریس ــەی حه ج ــی، رووگ ــه ده ی 16ی زایین ــو  س ــرە تاوەك ــەم دێ ئ

لــه   كریســتیانه كان  حه جكردنــی  دیکــەی  شــوێنەکانی  هاوشــێوه ی  بــووە 

 . فه ڵه ســتین

په رســتگەی عه یــن دارا: ده كه وێتــه  باشــووری عه فریــن، ئــەم په رســتگەیه  

ــه  بــه ردی بازڵتــی  بــه  نه خــش و نیــگاری زۆر جــوان و نــاوازه ی دروســتکراو  ل
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دەنارسێتــەوەو  ســاڵی 1982 له الیــه ن تیمێکــی ســووری دۆزرایــه وه . هه روه هــا 

تیمێکــی ژاپۆنــی ســه ر بــه  مۆزه خانــه ی رۆژهه اڵتــی كــۆن لــه  تۆكیــۆ، ئه ركــی 

نۆژە نكردنــه وه ی به شــێكی نه خــش و نیگاره كانــی گرتەئه ســتۆ. 

شــاره كانی  گرنگریــن  لــه   یه كێكــه  مێژوویــی  دارای  عه یــن  ته پۆڵكــه ی 

شانشــینی بێــت ئاغووشــیی ئارامــی كــه  شــیانه  ده كرێــت پایته ختیشــی 

 بووبێــت . به شــێك لــه  مێژوونووســان ده ڵێــن ئاســه واره كه  بــۆ چەرخــی ئاســنی 

ــه ردی بازڵتــی دروســتكراون،  ــه  ب ــه و پارچــه  نه خشــانه  كــه  ب ــه وه  و ئ ده گه ڕێت

پارچــه ی مــه زن و گــه وره ن و نه خــش و نیــگاری جیــاواز له ســه ر دیواره كانــی 

ــت.  ده بیرێ

به پێــی وێنه یــه ك كــه  له ڕێگــەی مانگــی ده ســتكردەوە گیــراوه  و چــاالكان 

ــه  نیــوه ی  ــاد ل ــه  تــۆڕە  كۆمه اڵیه تییەكانــدا باڵویانكــرده  وه ، ده رده كه وێــت زی ل

ــەوە،  ــەی توركیی ــی فڕۆک ــن به هــۆی بۆردوومان ــن دارای دێری په رســتگەی عه ی

ــه ردوو. ــه  داروپ بووه ت

 ئێزدییه كان و ناســنامه ی ناوازه ی عه فرین

ــی  ــان، ناســنامەی  ئێزدێت ــی خۆی ــه كان هاوشــێوەی ناســنامەی کوردی عه فرینیی

ــی  شــۆڤینی  ــدێ عه ره ب ــه ی بانگه شــه ی هەن خۆیشــیان پاراســتووە، به پێچه وان

كــه  ده ڵێــن: ئێزدییــه كان به شــێكی دانەبــڕاون لــه  كۆمه ڵگــه ی ســووری و 

ــە رەگوڕیشــەیان  ــۆ كــورد و  گوای ــه وه  ب ــچ شــێوه یه ك ناگه ڕێت ــان به هی بنەڕەتی

ــن!  ــه ك  عه ره ب ــه  به ڕە چه ڵ ــه ( ، وات ــوڕی معاوی ــدی ك ــۆ )یه زی ــەوە  ب دەگەڕێت

بــەاڵم ئێزدییــه كان جه خــت لــەوە ده كــه ن  کــە كــوردن و شــانازی بــه  ناســنامەی 

كــوردی خۆیانــەوە ده كــه ن. جیــاوازی لــە بــاوەڕی ئایینــی بــەو مانایــە نایــەت 
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ــە  ــەم ناوچەی ــەكان ل ــی ئێزدیی ــەوە بوون ــن، بەپێچەوان ــورد نی ــزدی ک ــە ئێ ک

ــن.  ــە عەفری ناســنامەیەکی تایبەتــی داوەت

ــووش  ــتیان و ج ــەی وه ك كریس ــی دیک ــزدی، ئایین ــه  ئێ ــه  ل ــورد جگ ــو ک لەنێ

هەیــە، ئێزدیــش یه كێكــه  لــه  ئایینــه  دێرینه كانــی كــورد بــه ر لــه  هاتنــی 

ئیســالم. كــورد بــه ر لــه وه ی موســڵان بــن، ئێــزدی بــوون و ئــەم ئایینــە 

به خێرایــی له نێــو كــورد له ســه رده می بــه ر لــه  هاتنــی ئیســالم ته شــه نه ی 

كردبــوو، ئــەوەش لەوانەیــە بــۆ رەهەنــدی کولتــووری  و بــاوەڕە ئایینییەکانــی 

بــەر لــە ئیســالم بگەڕێتــەوە كــه  لــەم ناوچەیــەدا باڵوبــوون و نزیکرینیــان لــەم 

ــووە.  ــتی ب ــاوەڕی زەردەش ــەوە بیروب ئایین

ــە  ــەر ل ــووە، ه ــدا باڵوب ــی كوردان ــی واڵت ــەری بەرین ــه  رووب ــزدی ل ــی ئێ ئایین

باکــووری رۆژهەاڵتــی ئێرانــەوە تاوەكــو ده گاتــه  دواییــن ناوچــەی رۆژئــاوا لــه  

باكــووری رۆژئــاوای حه لــه ب لــه  ســووریا. ئێمــە پێشــر لــە بابەتێکــی خۆمانــدا 

ــتەوە  ــه   دەگەڕێـ ــه م ئایین ــه نه كردنی ئ ــه ره كی ته ش ــۆكاری س ــە: "ه گوتوومان

بــۆ جێگۆڕکێــی هۆزەكانــی كــورد   لەنێــو ســنووری  ده وڵه تــی ئه یووبیــدا". 

)البیــان االماراتــی، فــاروق حجــی مصطفــی، االیزدیــە و االیزدیــون فــی شــال 

ســوریا ، - 15شــباط 2009(. 

ــه    ــه  پزیشــك و هــاوكات مێژوونووســێكی ئێزدیی ــدۆ ك ــۆر محه ممــه د عه ب دكت

تێپه ڕانــد  ئێــزدی رووبــاری فوراتیــان  لــه  ســووریا، ده ڵێــت: "هۆزه كانــی 

ــاوەکانی  ــکردنی پاش ــه رقاڵی بەش ــاواز س ــی جی ــد نەتەوەیەک ــه ی چه ن له وكات

پێــش  بــۆ  په ڕینه وه یــان  لەوانەشــە  بــوون.  ســه لجووقی  ئیمپراتۆریــی 

ئــه م مێــژووه  بگەڕێتــەوە، رەنگــە کۆچــی ئێزدییــه كان و نیشــته جێبوونیان 

ــەلیبی  ــه ڕی س ــۆ دوای ش ــه معان ب ــای س ــوردان و چی ــای ك ــه ی چی ــه  ناوچ ل

بگه ڕێتــه وه،  واتــه  بــۆ ســه ده ی 13ی زایینــی. 
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ــەی  ــەو ناوچان ــتووه  ل ــان پاراس ــی خۆی ــه كان داوونه ریت ــه  ئێزدیی ــاراوه  نیی ش

و  چــوون  حه لــه ب  بــه ره و  به شــێكیان  له كاتێكــدا  نیشــته جێبوون.  لێیــان 

له نێــو تیــرە و هۆزه كانــی كــورد باڵوبوونــه وه  و یــه ك لــه  میرەکانیــان به نــاوی 

و  كلیــس  میرنشــینی  فه رمانــڕە وای  بووەتــە   كــوردی،  یوســف  عیزه ددیــن 

په یوه ندییه كــی  دواتــر  حه لــه ب.  تــه واوی  فه رمانــڕە وای  بــووه   پاشــان 

لەســەردەمی  پێكهێنــا.  لوبنــان  له گــه ڵ دوورزییەکانــی  چیــای  تۆكمه یــان 

ــە دەســتی  ــەب درای ــی حەل ــە والیەت ــوردی ل ــی ک عوسانییەکانیشــدا ئیارەت

شــێخ عیزەدیــن ئێــزدی و تاوەكــو كۆچــی دواییكردنــی لــه  ســاڵی 1541 درێژەی 

کێشــا.  لەبــارەی دۆخــی ئێستاشــیان لــە ناوچــەی عەفریــن، ئێزدییــەکان ئێســتا 

کەســایەتی یــان دەســتەیەکی ئیعتیبــاری و فەرمییــان نییــە بەپێچەوانــەی ئایین 

و مەزهەبەکانــی دیکــە. لــە ســااڵنی شەستەکانیشــەوە کــە کۆچــی بەلێشــاوی 

دەســتیپێکرد،  واڵت  دەرەوەی  بــۆ  و هەروەهــا  حەلــەب  بــۆ  ئێزدییــەکان 

ــن. ــە کشــتوکاڵەوە خەریک ــەوە ب ــدا مان ــە گوندەکانیان ــەی ل ــەی ئەوان زۆرب

ــی  ــوو پێكهاته  كان ــش وه ك هه م ــن ئێزدییه كانی ــە دەبینی ــە ک ــەیر نیی ــە س بۆی

بــه اڵم  بــوون،  ســووریا  سیاســییەکانی  گرووپــە  و  پــارت  تێکەڵــی  دیکــە، 

جگــه   حیزبــی،  و  حكومــی  بــااڵی  پله یه كــی  نه گه یشــتنه   هیچكامیــان 

لــه  ســه بری حه ســۆ لــه  گونــدی )قه ســته ڵ جنــدۆ( كــه  بــووه  ئه ندامــی 

بیســته م.  ســه ده ی  هه شــتاكانی  لــه   حه لــه ب  پارێــزگای  ئه نجوومه نــی 

به عه ره بكردن و پرسی گۆڕینی دیمۆگرافیی

ــار و  ــان و بڕی ــە، فەرم ــت نیی ــان لەبەردەس ــی نوورساوم ــچ به ڵگه نامه یه ك هی

ــی  ــتیاری وەک گۆڕین ــەت و هەس ــیەی تایب ــە دۆس ــەت ب ــی تایب بەڵگەنامەکان
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دیمۆگرافــی و بابەتــی لەوجــۆرە، چونكــە ئــەو نوورساوانــە تەنیــا دەدرانــە لقــە 

ئەمنییــەکان و هۆبەکانــی حیزبــی بەعــس.

دەزگا   و  پــارت   ســه ركردایه تی  له الیــه ن  كــه   گشــتی  سیاســه تی  بــەاڵم 

ئاشــكران و هیــچ گومانێــك  پێکــراوە، روون و  په یوه ندیداره كانــی کاریــان 

ئه وانــه ی  هاوشــێوه ی  پالنەکانــی  جێبه جێكردنــی  بەتایبەتــی  هه ڵناگــرن، 

محه ممــه د ته ڵــه ب هیــالل دانــی پێدانــان و به شــێكیان لــه  ناوچــه ی جه زیــره  

جێبه جێكــراون. ســەبارەت ناوچــه ی عه فریــن، پرســی گۆڕینــی دیمۆگرافــی بــە 

ــراوە:  ــۆ ك ــێوە كاری ب دوو ش

یه كه م: سیاسی و كۆمه اڵیه تی 

ــه   ــه  عــه ره ب ل ــر ب ــی زیات ــه خ و ده رفه ت ــی بای ــن و پێدان - له به رچاوگرت

دابه شــكردنی زه ویــوزار ی چاكســازیی كشــتوكاڵی كــه  لــه  شه ســته كانی 

ســه ده ی رابــردوو ده ســتیپێكرد. هه روه هــا هاندانــی هــۆزه  عه ره بــه كان 

بــۆ نیشــته جێبوون لــه  عه فریــن و ســوودمه ندبوونیان لــه  پــڕۆژه ی 

چاكســازیی كشــتوكاڵی.  ئه ندامانــی لیژنــه ی دابه شــكردنی زه ویــوزار 

لــه  چه ندیــن بۆنــه دا باســی ئــه م راســتییەیان كــردووه . 

- لــه  گرێبه ســته كانی كڕیــن و فرۆشــتندا، هه ڵســه نگاندنی ئه منــی 

بنه مــای هه مــوو كاره كان بــوو. زۆر به ڕاشــكاوانه  ئاســانكاری كڕیــن 

ــورد كاره كان  ــۆ ك ــرا و به پێچه وانه شــه وه  ب ــه ره ب ده ك ــۆ ع و فرۆشــن ب

ســه خت و دژوار ده كــران. لــه  قۆناخه كانــی دواییشــدا، به تایبه تــی 

دوای ده رچوونــی یاســای 49ی په یوه ندیــدار بــه  ناوچــه  ســنوورییه كان، 

و  ســته م  كــورد  لــه دژی  مامه ڵــه كان  به رته ســككردنی  و  جیــاكاری 

ــوو.  جــه وری ئاشــكرای تێداب
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دووه م: ئابووری و بژێوی: 

دوای راگه یاندنــی ســه ربه خۆیی ســووریا، ناوچــه ی عه فریــن رووبــه ڕووی 

پشتگوێخســتنی بەئه نقه ســت بــووەوە. به هیــچ شــێوه یه ك دامه زراوه یه كــی 

گرنگــی كه رتــی گشــتیی لــەوێ دانەمــەزرا، جگــه  لــه  چه نــد كارگه یه كــی 

شــاره   لــه   ته نیــا  وه به رهێنانیــان  ســه رمایه دارانیش  زه یتــوون.  پااڵوتنــی 

گه وره كانــدا دەکــرد، ئــەوەش به هــۆی خراپیــی خزمه تگــوزاری لــه  گونــدەواری 

زۆری  خه ڵكێكــی  ئه مــه ش  به تایبه تــی.  عه فریــن  و  به گشــتی  حه لــه ب 

ســووریا،  گه وره كانــی  شــاره   بــه ره و  بكــەن  كــۆچ  ناچاركــرد  ناوچه كــه ی 

ــۆچ  ــژە ی ك ــاڵی 2004، رێ ــەرژمێریی س ــی س ــه ب. به پێ ــۆ حه ل ــش ب به تایبه تی

ــووە: ــێوەیە ب ــن بەمش ــەی عەفری ــه  ناوچ ل

 

ــه  ســێ  ــه  ل ــی ناوچه ك ــی خه ڵك ــژە ی كۆچكردن ــی رێ ــه م خشــته یه  زیادبوون ئ

ئامانجــی  ئه مــه ش  هــەر  پێده چێــت  ده ردەخــات.  جیــاوازدا  ســه رده می 

ــە ناوچەکــە  ــان ل ــە ســەختكردنی ژی ــت. وات ــی به عــس بووبێ ســه ره كی حیزب

ــەی ناچــار بكــەن کۆچــی خۆویســتانە  ــە خەڵکەک ــەوەی ک ــو ئاســتی ئ تاوەك

بكــەن، ئەمــەش رێگەیەکــی بێدەنــگ و بــێ کێشــە و قڕەیــە لــە دروســتکردنی 

ــن. ــە عەفری ــەی دانیشــتووان ل ــی پێکهات ــی و گۆڕین ناهاوســەنگی دیمۆگراف

 رێژە ی سه تیی كۆچكردن
 و نیشته جێبووانی
 ده ره وه ی ناوچه كه

 جیاوازی و ئه وانه ی 
 له  ده ره وه ی ناوچه كه 

نیشته جێن

 سەرژمێریی گشتیی
ناوچه ی عه فرین

 سەرژمێری تۆماری
 مەدەنی لە ناوچه ی

عه فرین
ساڵ

%42.5 98685 133319 232004 1981

%46.33 164738 190828 355566 1994

%61.43 274198 172095 446293 2004
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پێگه ی سیاسی عەفرین له  ئه رشیڤی عوسامنی و فه ره نسیدا 

عه فریــن یەکێكبــووە لــەو شــارە ســەرەکییانەی کــە پێگه یه كــی تایبەتــی 

ــه م  ــیڤی ئ ــیدا. ئه رش ــانی و فه ره نس ــه رده می عوس ــه ردوو س ــه  ه ــووه  ل هه ب

ــوردداخ  ــاوی ك ــۆ ن ــاژە ب ــی ئام ــە روون ــەن و ب ــەوە دەردەخ ــه  ئ دوو ده وڵه ت

لــە  جۆرێــک  خاوەنــی  كــوردداخ  سەردەمەکەشــدا  هــەردوو  لــە  کــراوە. 

خۆبه ڕێوه بــه ری بــووه . بەڵگەنامەکانــی تایبــەت بــە دابەشــبوونی ئیــداری لــە 

ــه ربه خۆ  ــی س ــوردداخ لیوایەک ــە ك ــەن ک ــانیدا وای دەردەخ ــەردەمی عوس س

 بــووه  و مــاوەی چەندیــن ســەدە  ســەنتەرێکی كارگێــڕی بــووه  كــه  شــاری كلیــس 

پایته ختــی بــووە و ئه ویــش ســه ر بــه  ویالیه تــی حه لــه ب بــووە. 

كــورد  خێزانــی  چه ندیــن  نــاوی  عوســانی  به ڵگه نامه كانــی  ســه رده می   

دەهێنــن کــە ناوچــەی چیــای کوردانیــان به ڕێوه بــردووه ، رەنگــە نێودارترینیــان 

ــردووه   ــەوە كلیســیان به ڕێوه ب ــن ن ــۆ چه ندی ــن كــه  ب ــه ی جــان پــۆاڵت ب بنه ماڵ

ناوبــراو  حه لــه ب.  حاكمــی  بكرێتــه   پــۆاڵت  جــان  عه لــی  لــه وه ی  بــه ر 

ســاڵی 1607ی زاینــی شۆڕشــێكی لــە دژی عوســانییه كان به رپاكــرد و بــه  

ســەركوتكردنی شۆڕشــه كه ی، بــه ره و لوبنــان هــه اڵت. 

هــه ر لــه  به ڵگه نامــه  و ئه رشــیڤه كانی عوســانیدا نــاوی چه ندیــن هــۆزی 

كــورد دێــن كــه  لــه  ناوچــه ی كــوردداخ/ كلیــس ده ژیــان، لەوانــە ئۆقچــی 

عیزه ددینلــی، شــێخلی، وه جــوم، به كتاشــلی، قڵیچڵــی و تــاد.. )كــورد لــه  

ــووزی  ــا، ته مم ــد عیس ــدا 5-، خالی ــی دووه م ــی جیهانی ــی جه نگ به ڵگه نامه كان

 .)2009

ــورد  ــاو ك ــه  له ن ــوردداخ ك ــه وه ، ك ــه وه  ده خوێنین ــه  ئه رشــیڤی فه ره نسیشــدا ئ ل

ــه   ــی ســووریادا ب ــه  به ڵگه نامــه  فه رمییه كان ــارساوه  و ل ــج( ن ــای كورمێن ــه  )چی ب
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ــن(  ــرێ )ئاڤری ــه ش پێیده گوت ــتی ئه م ــه  خۆشه ویس ــت و ل ــن ناوده برێ عه فری

ــنووره كانی  ــو س ــس  له نێ ــزگای كلی ــە پارێ ــه  ل ــه وه  ك ــاری ئاڤرین ــۆی رووب به ه

ــە  114 هــه زار دانیشــتووانەوە  ــە ب ــاوە هەڵدەقوڵێــت. كلیــس بــەم دوایی توركی

ــە  ــەوە ک ــان وا لێکدای ــی عه فرینی ــە زۆر کــەس داگیركردن ــەت.  بۆی ــە ویالی کرای

هەوڵێــک بێــت بــۆ دابڕینــی لــە ســووریا و گرێدانــەوەی لەگــەڵ  كلیــس. 

ــی  ــدە زمان ــا. هەرچەن ــتی فه ره نس ــر ده س ــه  ژێ ــن كه وت ــه  14-6-1927 عەفری ل

هــەردوو دیــوی ســنوور کوردییــە، کەچــی زمانه كانــی توركــی و عه ره بــی 

کرانــە  زمانــی خەڵکــی ناوچه كــه . ئــەوە ســەرباری دانپێدانانــی روون و ئاشــکرای 

ئەرشــیڤی فەرەنســی بــەوەی کــە عه فریــن شــارێكی كوردییــه  بــە هــەردوو ئایینی 

موســڵان و ئێزدییــەوە  و چه ندیــن ســه ده  به مشــێوه یه  ژیــاون. 

ــه ڕووی  ــانیدا ل ــەردەمی عوس ــە س ــوردداخ ل ــی، ك ــیڤی فەرەنس ــی ئه رش بەپێ

ــه ڕووی ســه ربازییه وه  ســه ر  ــه اڵم ل ــووه ، ب ــزگای كلیــس ب ــه  پارێ باجــه وه  ســه ر ب

ــه وه   ــن به رزكراوه ت ــه ی عه فری ــەژدەدا، پێگ ــه ده ی ه ــه  س ــووه . ل ــه ب ب ــه  حه ل ب

و كراوه تــه  ناوچەیەکــی خۆســه ر و حاكمــی خــۆی هه بــووه . بــه ر لــه  وه رگرتنــی 

جڵــه وی ده ســه اڵتی حه لــه ب له الیــه ن عه لــی جــان پــۆاڵت، بنه ماڵه كــه ی 

ــه ڵ  ــییه كان له گ ــر فه ره نس ــوون. دوات ــوردداخ ب ــڕەوای ك ــەوە  فەرمان ــن ن چه ندی

نیشــته جێبوون،  )عه نتــاب(  دیلــۆك  لــه   كــه   ســووری  نیشــتانیی  لیژنــه ی 

ــان  ــه م لیژنه یەی ــییه كان ئ ــە فه ره نس ــەوان، وات ــەوە، ئ ــدی بوون ــەرەوڕووی یەک ب

وەک "چه تــه ی چیــا" دەناســاند. بۆیــە گوێیــان به یاخیبوونــی ئــه م گرووپــه  نــه دا 

ــە  ــەی ل ــوون لەوکات ــدا ب ــە پەیوەندی ــۆ )ی کــورد( ل ــم هەنان کــە لەگــەڵ ئیرباهی

گونــدەواری ئیدلیــب و بە پشتبەســن بــە خەڵکی عەفرین لە دژی فەرەنســییەکان 

ــی  ــه  فراوانكردن ــەو ســەردەمەدا فەرەنســییەکان ده ســتیان ب ــتابوو. هــەر ل وەس

ــاوه ی  ــان له م ــدی عه فرینی ــه ی ناوه ن ــرد، بنك ــه وه  ك ــه ڕووی كارگێڕیی ــن ل عه فری
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ــر  ــدا پێش ــااڵنی 1925-1927. له كاتێك ــوان س ــه  له نێ ــتكرد، وات ــاڵدا دروس دوو س

ــوو. ژمــاره ی  ــا ته الرێكــی حكومــی و باره گایه كــی پۆلیــس و بازاڕێكــی هه ب ته نی

ــووه .  ــه س ب ــا 800 ك ــن ته نی ــای عه فری ــتووانی ئه وس دانیش

عه فرین دوای ئاداری 2011

هــەر کــە  قەومییەکانــی  عــەرەب جڵــه وی ده ســه اڵتی ســووریایان گرته ده ســت، 

داماڵینــی  ناوچــه ی عەفریــن  و  بــە عه ره بكردنــی  بــۆ  کەوتنــە هه وڵــدان 

به شــداریكردنی  ئــەوەی  ســه رباری  ئــەوە  كوردییه كــه ی.  ناســنامه   لــە 

عه فرینییــه كان لــه  كایــه ی سیاســی، كۆمه اڵیه تــی و بازرگانیــی ســووریادا 

ته نانــه ت  كاریگه رییــان  عه فرینییــه كان  بــوو.  چــاالک  بەشــدارییەکی 

رێكخســتنی  لــه   هه بــووه .  حه له بییه كانیــش  ژیانــی  شــێوازی  له ســه ر 

ــی  ــی به رده وام ــڕای هەوڵ ــووه . وێ ــان هه ب ــورددا رۆڵی ــییه كانی ك ــه  سیاس حیزب

ده ســه اڵتدارانی ســووریا بــۆ کاڵکردنــەوەی رەنگــی کــوردی لــە عەفریــن، چــوار 

ــی  ــی سیاس ــن پارت ــی یەکەمی ــە دامه زرێنه ران ــن ل ــی عەفری ــایه تی خەڵک كه س

قه یرانــی  ســه رهه ڵدانی  ســه ره تای  لــه   عه فریــن  بۆیــه   بــوون .  كــوردی 

ســووریاوە دۆخێکــی جیــاوازی هەبــوو. ئــەو شــارە هــەر لــه  ســه ره تای ســاڵی 

ــازاد دەســتی بەســەر ناوچەکانــی باکــووری ســووریادا  2012 وە کــە ســوپای ئ

ــه وه  . ــر ئابڵووق ــه  ژێ ــرت، كه وت گ

بەوپێیــەش کــە هەڵکەوتــە جوگرافییەکــەی عەفریــن لــە ناوچەیەکــی ئاڵۆزدایــە، 

ــاش  ــش پ ــوو، بەتایبەتی ــر دەب ــات خراپ ــو دەه ــەی تاوەك ــی خەڵکەک بارودۆخ

لەســایەی  ئــازاد.  ســوپای  لەالیــەن  مینــگ  فڕۆکەخانــەی  کۆنرۆڵکردنــی 

لەنێــو الیەنەکانــی ملمالنــێ، جموجــۆڵ و  تایفەگەریشــدا  بااڵدەســتبوونی 
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هاتووچــۆی خەڵــک تووشــی ئاســتەنگی زۆر هــات و چــوون بــۆ حەلــەب وەک 

ریســکێکی لێهــات، بەتایبەتیــش بــۆ خەڵکــی هەنــدێ ناوچــە، مەعبەتلــی بــۆ 

منوونــە کــە زۆرینــەی دانیشــتووانەکەی عەلەویــن، یــان شــیَراوا کــە زۆرینەیــان 

ــن. ئێزدی

به ســه ر  ئــەوەی ده ســت  بــۆ  ئیســالمییه كان هه وڵێکــی زۆریانــدا  الیەنــە 

ــب  ــنووری   ئیدل ــە هاوس ــاوه وەی ک ــی ن ــد و دێهاته كان ــرن. گون ــدا بگ عه فرین

زۆریــان  نه هامه تیــی  تورکیــان،  هاوســنووری  ئەوانــەی  یــان  حه له بــن،  و 

كێشــا . ئیســالمییه كان شــوێنه واری ئایینــی و مێژوویــی ئێزدییه كانیــان به ئامانــج 

ــوو  ــه كان ب ــی ئێزدیی ــی داری مێژووی ــن رووداویــش لەنێوبردن ده گــرت. دیارتری

لــه  ســاڵی 2013 كــه  نــەک هــەر بــۆ ئێزدییــه كان وەکــو حــەج وابــوو، بەڵکــو بــۆ 

هەمــوو خەڵکــی عەفریــن و بــۆ گه شــتیارانیش جێگــەی بایــەخ بــوو. تەمەنــی 

ــە 200 ســاڵ. ــر ل ــۆ زیات ــەوە ب ــەو دارە دەگەڕای ئ

 

کۆتایی

ــەوەی  ــۆ ئ ــژوو ب ــاو مێ ــەوە ن ــە دێت ــی دیک ــن جارێک ــە عه فری ــن ک ــاوە بڵێی م

دووبــارە  ببێتــەوە قوربانییــەک لــە قوربانییەکانــی ســنوور و چاوتێبڕینــی هێــزە 

ــۆی  ــدەی خ ــە ئاین ــی ک ــورد خۆیەت ــی ک ــەوە ماف ــدا ئ ــەکان، لەکاتێک هه رێمیی

ــە  ــا ل ــان تەنی ــووی ئەمجارەی ــکات. بیان ــاری ب ــەوێ دی ــۆی دەی ــۆرەی خ بەوج

ــە مەبەســتی  ــەوەی ک ــدەی ئ ــدا ناوەســتێ، هێن ــی عەفرین ســنووری داگیرکردن

پشــتی داگیرکارییەکــە ئەوەیــە کــورد دەســتی نەگاتــە دەریای ســپی نێوەڕاســت. 

ــەوە  ــە میدیاکان ــش ل ــن جاری ــەن و چەندی ــا دەک ــاوا وێن ــەلەکە ئ ــورک مەس ت

ئەوەیــان بــە ئاشــکرا گوتــووە. کەواتــە، گرنگریــن هــۆکاری ئــەوەی کــە پاڵــی 
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بــە تورکەکانــەوە نــاوە هێــرش بکەنــە ســەر ئــەم شــارە، رەهەندێکــی ســراتیژیی 

هەیــە و ئامانجەکــەی ئەوەیــە ئەمجــارە پشــتی کــورد بــۆ هەتاهەتایە بشــکێنن.
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عەفرین؛ دەروازەی جیۆسیاسی

مامەند رۆژە 

بەرایی 

ــۆی و  ــتانیی خ ــە دۆزی نیش ــی کردووەت ــی عەفرین ــی داگیرکردن ــا پرس تورکی

هەمــوو تواناکانــی بــۆ تەفروتوناکردنــی هێــزی کــورد خســتووەتەگەڕ. تەنانــەت 

دوای داگیرکردنــی ئــەم شــارەش هێشــتا وەبەرهێنــان لەســەر ئاکامەکانــی 

ــەم  ــە یەک ــێنێت. ل ــە دەس ــتی بڵێس ــاری نەژادپەرس ــەڕۆژ گوت ــت. رۆژب دەکرێ

رۆژی جەنگــی عەفرینــدا پەیامنێــری atvی تورکــی مایکــی لەبــەردەم ســەربازی 

ســەر تانکێــک راگــرت و لێــی پرســی: بــۆ کــوێ دەچــن؟ ســەربازەکە ســەالمێکی 

ســوپایی کــرد و گوتی:"بــەرەو ســێوی ســوور". لەو رۆژەوە ســێوی ســوور بووەتە 

وێــردی ســەر زاری میدیاکانــی تورکیــا و نابڕێتــەوە. ئێســتا تورکــەکان مەســەلەی 

عەفرینیــان کردووەتــە مەســەلەی ســێوی ســوور. ســێوی ســوور چییــە؟ 
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 پرســی ســێوی ســوور پرســی نــەژادی تورکەکانــە کــە لــە ئەفســانە تورکییەکانــدا 

بــە دوائامانجــی ئــەوان بــۆ داگیــرکاری دەنارسێت. لــە کۆندا کاتێک لەشــکرێکی 

ــۆ  ــی ب ــود رووی هێرش ــە، یاخ ــوێنێکی هەبووای ــی ش ــی داگیرکردن ــورک مەیل ت

ناوچەیــەک وەربســووڕاندایە، کاتێــک دەیانپرســی ســەرباز بــۆ کــوێ؟ لــە 

وەاڵمــدا دەیگــوت: بــەرەو ســێوی ســوور! ســێوی ســووریش بــە دواییــن خــاک 

دەگوترێــت کــە ســەربازی تــورک خــۆی پێدەگەیێنێــت. ســەیرەکەی ئەوەیــە کــە 

ئەمــڕۆ لــە داگیرکردنــی عەفرینــدا ســەرلەنوێ ســێوی ســوور بووەتــە ریوایەتــی 

ــەن:  ــاوار دەک ــاك ه ــە رۆژی روون ــتی، ب ــای نەژادپەرس ــە کەڕەن ــەکان و ب تورک

عەفریــن ســێوی ســوورە! 

ــەرلەبەری  ــوردی و س ــی ک ــەگای نەتەوەگەرای ــە قیبل ــن بووەت ــالش عەفری لەم

ــەک  ــەوە. لەڕاســتیدا عەفریــن لەالی ــورد لــە دەوری کۆبوونەت کۆمەڵگــەی ک

ســێوی ســووری نەژادپەرســتی و لەالیەکیــش قیبلــەگای نیشــتانپەروەرییەکی 

رزگاریخــوازە کــە بەیەکــدا هەڵشــاخاون. تورکیــا عەفرینــی بــۆ خــۆی کردووەتــە 

هێــای رەواندنــەوەی هەڕەشــەی نەیــاری و جوداخــوازی و بەمــەش دەیــەوێ 

لــە سیاســەتی ناوخۆییــدا وەبەرهێنانــی لەســەر بــکات. کۆمەڵگــەی کوردیــش 

جارێكــی دیکــە هەســت بــە ســتەمدیدەیی و بێکەســی دەکات کــە بــە بەرچاوی 

جیهانــەوە پەالماردەدرێــت. 

ــن  ــاری عەفری ــەکان پەالم ــی تورک ــۆ بۆچ ــە: گەل ــە ئەمەی ــەم باس ــیاری ئ پرس

دەدەن؟ چ لــە عەفرینــدا هەیــە کــە نیگەرانیــان دەکات؟ چ جیاوازییەکــی 

ــە؟  ــەم هێرش ــۆی ئ ــە ه ــن بووەت عەفری

گریانــەی ئــەم باســەش ئەمەیــە: هەمــوو هۆکارەکانــی ســەركوتكردنی عەفرین 

لــە پێگــە جیۆسیاســییەکەیدا خەوتــووە. پێگــەی جیۆسیاســی عەفریــن ئەوەنــدە 

گرنگــە کە بڕســتی ئــەوەی هەیــە چارەنووســی هەڵپێــکاوی کوردســتان بکاتەوە. 
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لــە چییــەوە ئەمــە دەزانیــن؟ لــە خوێندنــەوەی پێگــەی عەفریــن بەپێــی رێبــازی 

ــی  ــوو قوتابخانەکان ــی هەم ــە بەپێ ــەم پێگەی ــرەدا ئ ــی. لێ ــتی جیۆسیاس زانس

ــە  ــەدا دەگەین ــە کۆبەندەک ــەرئەنجام ل ــن و س ــەت دەپێوی ــتی جیۆسیاس زانس

ئەنجامــە خواســراوەکەمان.

عەفرین؛ سێوی سوور - دەروازەی جیۆسیاسی

عەفریــن لــە قەزایــەک، حــەوت ناحیــە و 365 گونــد پێکــدێ کــە بــە قســەیەک 

500 هــەزار نیشــتەجێی ســەرەکی و بــە ئاوارەکانیشــەوە 800 هــەزار دانیشــتووی 

ملیۆنێــک  لــە  زیاتــر  ئاوارەکانــەوە  بــە  دەگوتــرێ  بەقســەیەکیش  هەیــە. 

دانیشــتووی هەیــە. عەفریــن وەک کلکەیەکــی جیۆسیاســی بەنێــو خاکــی تورکیادا 

ــی پێگــە  ــن قوربانی ــە. عەفری ــس و هاتای ــی کلی داچــووە و هاوســنووری ویالیەت

جیۆسیاســییەکەیەتی. ئــەم پێگــە جیۆسیاســییە لــە توێــی دوو پــڕۆژەی پێچەوانەدا 

بەنــاو یەکــدا چــووە. 

یەکەمیــان پــڕۆژەی کوردییــە کــە لەمێــژە عەفرینــی وەک پێگــەی جیۆفەرهەنگیی 

خــۆی قۆســتووەتەوە و بەدرێژایــی دەیــان ســاڵ وەک ســەرچاوەی مرۆیــی، دارایی 

و ورە بــۆ شۆڕشــەکانی باشــوور و باکــوور رۆڵــی لەیســتووە. هەروەهــا پێگەیەکــی 

جیۆئابووریــی گرنــگ بــۆ کوردســتان پێکدەهێنێــت. بــە بەرهەمــی وەک زەیتــوون، 

ئــارد و دانەوێڵــە، وەک کەندووی شۆڕشــەکانی کوردســتان رۆڵی گێــڕاوە. هەروەها 

بەمدواییانــەش وەک پردێکــی جیۆســراتیژی بــۆ گواســتنەوەی هێــزی چەکــدار بــۆ 

چیاکانــی ئامانــۆس و بــۆ باکــووری کوردســتان بەکارهاتووە. 

ــۆی  ــی خ ــە زەق ــن ب ــییەکانی عەفری ــردە جیۆسیاس ــتگەدا کارک ــن وێس ــە دوایی ل

دەنوێنێــت: عەفریــن لەشــێوەی کارگێڕییەکــی خۆســەر و ئۆتۆنۆمــدا خــۆی 
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رێکدەخاتــەوە. لــەوە واوەتریــش، دەچێتــە پــاڵ پڕۆژەیەکی قەبەتــرەوە کە ئەویش 

فیدراڵیــی باکــووری ســووریایە. بەمــە رۆژئــاوای کوردســتان لــەڕووی جوگرافــی و 

مرۆییــەوە کامــڵ دەبێــت. بەمجــۆرە لەنێــو ســێ ســتوونە ســەرەکییەکەی فیدراڵی 

ــە  ــی باکــووری ســووریا ل ــە کۆڵەکــەی ســێیەم. فیدراڵ باکــووری ســووریادا دەبێت

ســێ ســتوونی ســەرەکی پێکــدێ کــە بریتیــن لــە: ناوچــەی جزیــرە، ناوچــەی فرات 

و ناوچــەی عەفریــن. 

هــەردوو ناوچــەی جزیرە و فرات )کۆبانێ( لە پرۆســەیەکی ســەربازیی بەردەوامدا 

تێکهەڵکێــرشاون. بــەاڵم پــڕۆژەی پێکــەوە بەســتنەوەی ئــەم دوو ناوچەیــە لەگــەڵ 

عەفریــن درەنــگ کــەوت. کــورد ویســتیان ئابڵوقــەی ســراتیژیی ســەر عەفریــن 

بشــکێنن. بــۆ ئەمــە هێرشــەکانیان بــۆ ســەر تەلڕەفعــەت و جەرابلــوس لــە دوو 

ــرد  ــە مەترســی ک ــورک هەســتی ب ــی ت ــەوە دەســپێکرد. دەوڵەت رووکاری پێچەوان

و دەســتبەجێ لەڕێــی چەندیــن گرووپــی ســەلەفی – جیهادییــەوە ئۆپەراســیۆنی 

پێچەوانــەی بــۆ ســەر سێگۆشــەی جەرابلوس – عــەزاز – باب دەســپێکرد. بەمجۆرە 

تورکــەکان ئــەو رشیتەیــان بــڕی کــەوا شــەڕڤانان دەیانویســت لــە ناوچەی شــەهبا 

لــە تەلڕەفعەتــەوە بــە منبجیــەوە ببەســن. 

ئێســتا بابزانیــن پــڕۆژەی تورکیــا ســەبارەت بــەم ناوچەیــە چییــە؟ تورکیــا کاتێــک 

ــی  ــۆ ناوچەکان ــی جیۆسیاســی ب ــەوە پوازێک ــی فرات ــیۆنی مەرتاڵ ــی ئۆپەراس لەڕێ

ئەمبــەری فــرات دروســتکرد، تەگــەرەی خســتە بــەردەم پــڕۆژەی کــوردی. هاوکات 

ــان  ــب ئەردۆغ ــەب تەی ــرد و رەج ــش ک ــیۆنی عەفرینی ــۆ ئۆپەراس ــادەکاری ب ئام

ــن".  ــاری دەدەی ــڕ پەالم ــەوێکدا لەپ ــە نیوەش ــە "ل ــوت ک ــەوەی دەگ ــەردەوام ئ ب

ســەرەنجام ئۆپەراســیۆنێکیان بەنــاوی )چڵــە زەیتــوون(ەوە ئەنجامدا و شــارەکەیان 

ــەدژی  ــد هــۆکارە ل ــەم چەن ــەر ئ ــا لەب ــە؟ تورکی ــا چیی ــرد. ئامانجــی تورکی داگیرک

ــتێتەوە:  ــتان دەوەس ــاوای کوردس رۆژئ
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یەکــەم – تــورك پێیانوایــە پیالنێــک بــۆ پارچەکردنــی ســووریا هەیــە و ســیناریۆی 

عێــراق لــەوێ دووبــارە دەکرێتەوە. ئــەوان دەڵێــن هاوپەیانان دەیانەوێ ســووریا 

ــەن و  ــە بک ــی ئەم ــێوەی دووقۆڵ ــەوێ بەش ــیا دەیان ــکا و رووس ــۆڕن و ئەمری بگ

پــڕۆژەی ســایکس – پیکــۆ دووبارەبکەنــەوە کــە ســەدەیەک پێــش ئێســتا فەرەنســا 

و بەریتانیــا بــە دووقۆڵــی نەخشــەی ناوچەکەیــان داڕشــتەوە. بۆیــە دەیانــەوێ بــە 

دەسپێشــخەرییەکی جڵــەوکاری ئەمــە لەباربــەرن. لەبــەر ئەمــە دەڵێــن عەفریــن 

وەک کلکەیەکــی هەڕەشەســاز بەنێــو ســنوورەکانی تورکیــادا رۆچــووە. 

ــاری  ــە نەی ــان ب ــووری واڵتەکەی ــنوورەکانی باش ــەوەی س ــن ل دووەم - نیگەران

ســراتیژییان )کەجەکــە( گەمارۆدەدرێــت و بــەرە بەرە دەتەنرێتــەوە. تورکەکان 

پێیانوایــە ئــەم پڕۆژەیــە تەنیــا بــۆ عێــراق و ســووریا نییــە و درەنــگ یــان زوو 

تورکیــا و ئێرانیــش دەگرێتــەوە. ئــەم پڕۆژەیــە بــە پڕۆژەیەکــی رۆژئاوایــی بــۆ 

بنیاتنانــی کوردســتانی مــەزن دەزانــن کــە چــوار ســتوونی هەیــە: ســتوونێکی 

لــە عێراقــە، ســتوونێکی لــە ســووریایە، ســتوونێکی لــە ئێــران و ستوونێکیشــی 

لــە تورکیایــە. دوو ســتوونی تــەواو بــووە و تەنیــا دوو ســتوونی مــاوە. 

ســێیەم- ئەمەیــان تاڕادەیــەک تیــۆری پیالنگێڕییــە گوایــە: بــە پشــتیوانیی 

ئەمریــکا بــۆ پارســتنی ئاسایشــی ئیرائیــل، پڕۆژەیــەک بــۆ بنیاتنانــی راڕەوێکــی 

کــوردی هەیــە کــە ســەرەنجام خــۆی لــە جاڕدانــی دەوڵەتێکــی کوردیــدا 

دەبینێتــەوە. ئــەم راڕەوە بەســەر پارێــزگای هاتــای تورکیــادا دەگاتــە دەریــای 

ســپی نێوەڕاســت، بۆیــە ئەگــەری ئــەوە هەیــە لــە ئایندەیەکــی نزیکــدا هاتــای 

ببێتــە مەڵبەنــدی تەنگــژەی گــەورە بــۆ تورکیــا. لەبــەر ئەمــە بــە ئۆپەراســیۆنی 

ــاب قەڵخانێکــی  ــوس – ئەعــزاز – ب ــە سێگۆشــەی جەرابل ــرات" ل ــی ف "قەڵخان

بــۆ ئــەم پڕۆژەیــە دروســتکرد. بــە ئۆپەراســیۆنی چڵــە زەیتوونیــش کــە درێــژەی 

ئۆپەراســیۆنی قەڵخانــی فراتــە، دەیــەوێ عەفریــن بگرێــت و هێــزە عەرەبــی – 
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تورکانییەکانــی تێــدا جێگیــر بــکات. تورکیــا هێزێکــی لــە باشــووری عەفریــن 

ــەوە جێگیرکــردووە کــە راســتییەکەی  ــاوی چاودێریی ــزگای ئیدلــب بەن ــە پارێ ل

بــۆ ئابڵۆقەدانــی عەفرینــە. لــەو رۆژەوەش کــە شــارەکە داگیرکــراوە، پــڕۆژەی 

گۆڕینــی دیمۆگرافــی دەســتیپێکردووە. 

ئێســتا هەڕەشــەکان لــە ســێوی ســوورەوە بــۆ شەقەزلـــلەی عوســانی هەمووی 

هەڕەشــەن لــە کــورد. ئــەم پرســە بــۆ کــورد پرســی مانەوەیــە. بۆیــە هەمــوو 

ــە عەفرینــدا دەخوێنێتــەوە کــە  تاکێکــی کوردســتانی ئەمــڕۆ پرســی مانــەوە ل

ئایــا: قــەوارە کوردســتانییەکانی باشــوور و رۆژئــاوای کوردســتان لــەم هەڵمەتــە 

داگیرکارییــەدا دەمێننــەوە یــان لەنێودەچــن؟ 

ئەمــە پرســێکی یەکالکەرەوەیــە کــە وەاڵمەکەی لەتوێی زانســتی جیۆسیاســەتدا 

رێســاکانی  بــە  بەپشتبەســن  هەوڵدەدەیــن  ئەمــەش  بــۆ  دەدۆزرێتــەوە. 

ــن  ــتانییان بگەڕێی ــیاری کوردس ــی پرس ــەدوای وەاڵم ــەت، ب ــتی جیۆسیاس زانس

بــۆ ئــەم پرســە: ئایــا هــۆکاری هێرشــی داگیــرکاری بــۆ ســەر عەفریــن چییــە؟ 

یەکــەم کلیــل پێاندەڵــێ: هۆکارەکــە لــە پێگــەی جیۆسیاســی عەفرینــدا خــۆی 

مەاڵســداوە. بۆیــە بــۆ ناســینی ئــەم پێگەیــە روودەکەینــە قوتابخانەکانــی 

ــن؟  ــان پێدەڵێ ــە چی ــەم پێگەی ــن لەســەر ئ جیۆسیاســەت، بزانی

عەفرین: لە دیدی قوتابخانەکانی کالســیکەوە 

باوكــی  بــە  كــە  ئەڵانــە  زانایەكــی   )1904  –  1844( راتــزەل  فریدریــك 

ــی  ــەوەی ناوێك ــە بێئ ــووە ك ــەس ب ــەم ك ــە و یەك ــت. ئ ــكا دەنارسێ جیۆپۆلیتی

ــای سیاســی( ــی )جوگرافی ــە كتێب ــاوە. ل ــكای داهێن ــێ، زانســتی جیۆپۆلیتی لێبن

دا چەمكەكانــی جیۆپۆلیتیــكای خســتووەتەڕوو. ئــەو لــە تیۆرییەكەیــدا دەڵــێ 
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دەوڵــەت وەك گیانەوەرێكــی زینــدووە  و پێویســتی بــە پێداویســتی  و كەشــی 

ژیانــە. لەبەرئەمــە زانــاكان تیۆرییەكــەی ئەویــان ناونــاوە "دەوڵەتــی بایۆلۆژی"، 

ــە  ــەوی ل ــەی ئ ــووە  و تێزەك ــی لەســەر ب ــەری داروین ــە كاریگ ــەوەی ك لەبەرئ

بــواری سیاســەتی جوگرافیاییــدا ســەبارەت بــە دەوڵــەت بەكارهێنــاوە، بۆیــە بــە 

 .)Servet Comert، Jeopolitik،2001،s6( ــن ــاوی دەهێن ــا"ش ن "بایۆجوگرافی

راتــزەل باســی ئــەوە دەكات كــە دەوڵــەت وەك گیانەوەرێكی زیندوو پێویســتی 

بەگەشــەكردنە  و گەشــەكردنیش پێویســتی بــە پێخــۆر  و فــەزای حەیاتــی هەیە. 

ــكات.  ــتەبەر ب ــە دەس ــەم فەزای ــۆی، ئ ــەوەی خ ــۆ مان ــارە ب ــە ناچ ــەر ئەم لەب

ــت  و  ــك پێكدێ ــە خــاك  و خەڵ ــەت ل ــە دەوڵ ــەوە دەكات ك ــاس ل ــا ب هەروەه

نابــێ یەكیــان نوقســان بێــت. لەمەشــەوە دەبــێ بەچواردەوریــدا پــەل بهــاوێ 

 و لەنێــو چواردەورەكەیــدا جێگــەی خــۆی بكاتــەوە. جــا ئەگــەر جێگــەی 

دەســتنەكەوت، ئــەوە پێویســتە بەزەبــری هێــز جێگەكــەی فــراوان بــكات. واتــە 

ــن.  ــزەكان هەڵبلووش ــزەكان بێهێ ــێ بەهێ ــەوەرە  و دەب ــش وەك گیان دەوڵەتی

لەبــەر ئەمــە پێویســتە دەوڵــەت حوكمدارییــە بچووكــەكان قووتبــدا  و خــۆی 

 Yilmaz Tezkan، M.Murat Tasar، Dunden Bugune( پــێ بەهێزبــكات

 .)Jeopolitik،2002، 68

راتــزەل ســێ فاكتــەری بــۆ رووداوە سیاســییەكان دەستنیشــانكردووە كــە 

ــە: شــوێن )راوم(، پێگــە )الگ(  و هەســتی شــوێن )راومســین(. ئــەو  بریتیــن ل

پێیوایــە شــوێن، پێگــە  و هەســتی شــوێن بــۆ بەهێزبوونــی دەوڵــەت  و میللــەت 

پێویســن  و ئــەو دەوڵەتانــەی كــە هەســتی شــوێن الی خەڵكەكەیــان بەهێــزە، 

بەخێرایــی پەلیــان بــە چــواردەوری خۆیانــدا كوتــاوە. هەڵبــەت هەمــوو 

ــك  ــو هەندێ ــتنادات، بەڵك ــەت دەس ــی دەوڵ ــان  و پەلكوتان ــۆ كش ــوێنێك ب ش

ــەی  ــا ناوچ ــن  و تەنی ــی" دەژمێردرێ ــەی حەیات ــە "ناوچ ــە ب ــەن ك ــوێن ه ش
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حەیاتــی زەمینــەی گەورەبوونــی دەوڵــەت دەڕەخســێنێت )مامەنــد رۆژە، 

پێغەمــی جیۆپۆلتیــکا، 2012، 349(. 

ــەو شــوێنانەیە  ــك ل ــزەل یەكێ ــەی رات ــرەی تیۆرییەك پێگــەی كوردســتان بەگوێ

ــراوە،  ــێ هەڵچ ــی پ ــتان تەنگ ــن. كوردس ــی دادەنرێ ــەی حەیات ــە ناوچ ــە ب ك

لەبــەر ئەمــە ناچــارە بــۆ دەســتەبەركردنی كەشــی ژیانــی، بەچــواردەوری 

ــەم  ــی ئ ــی دیكەشــەوە بەپێ ــكات. لەالیەك ــاوێ  و خــۆی بەهێزب ــدا پەلبه خۆی

تیۆرییــە كوردســتان بەهــۆی دۆخــی پارچــە پارچەییەكــەی، ئەســتەمە بتوانــێ  

خــۆی بەهێزبــكات. ئەمــەش وای لێكــردووە ببێتــە پێخــۆر بــۆ هاوســێ 

ــە ناوچــە حەیاتییــەکان بــۆ  بەهێزەكانــی. لێــرەوە دەردەکــەوێ کــە یەکێــک ل

کوردســتان عەفرینــە. عەفریــن دەروازەی هەڵکشــان و پەلکشــانی کوردســتانە 

ــت.  ــتان دەهێنێ ــراوی کوردس ــس و کڵۆمک ــەی حەبی ــە پێگ ــی ب ــە کۆتای ک

***

ئەمریكایــە،  خەڵكــی   )1914 –  1840( ماهــان  تایــەر  ئاڵفریــد  دەریاســاالر 

ئەفســەری دەریایــی، مێژوونــووس  و دووەم ســەرۆكی )كۆلێــژی جەنــگ(ی 

ــە كتێبــی )كاریگەریــی هێــزی دەریایــی  هێــزە دەریاییەكانــی ئەمریــكا بــووە. ل

لــە مێــژوودا( و )كاریگەریــی هێــزی دەریایــی لەســەر شۆڕشــی فەرەنســا  و 

ئیمپراتۆرییەكــەی( بەچــڕی بیروبۆچوونەكانــی خــۆی دەربڕیــوە. لەمــەوە بۆمــان 

دەردەكەوێــت كــە روانگەكانــی نێوبراویــش ئۆراســیاناوەند بــووە، واتــە ئۆراســیای 

ــۆی  ــووە نیوەگ ــوە. پێیواب ــان زانی ــییەكانی جیه ــێ جیۆسیاس ــەوەری ملمالن ــە ت ب

ــرێنەوە،  ــەوە دەبەس ــاوە پێك ــوێس  و پەنەم ــی س ــەی كەناڵ ــە لەڕێگ ــوور ك باك

ــان  ــە. ماه ــیا ناوجەرگەی ــدا ئۆراس ــەم نیوەگۆیەش ــە. ل ــزی جیهانیی ــاكلیلی هێ ش

بەشــێوەیەكی رەهــا تیۆرییەكــەی بــە هێــزی دەریاییــەوە دەبەســتێتەوە. لەدیــدی 
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ئــەوەوە هێــزی دەریایــی پەیوەنــدی بــە ئازادیــی بازرگانییــەوە هەیە. كەشــتیوانی 

جەنگیــش تەنیــا رۆڵــی ئەوەیــە كــە ئاسایشــی ئــەم بازرگانییــە دەســتەبەربكات 

ــی، 1387، 49-5(.  ــام جهان ــک نڤ ــن، ژئوپلیتی ــارد کوه ــائول برن )س

ئــەو زیاتــر پــێ رادەكێشــێ  و لــەو بڕوایەدایــە كــە هێــزی دەریایــی خــۆی بۆخــۆی 

ــە  و  ــەرە لەپێش ــتانی ه ــودی شارس ــی" من ــتانی دەریای ــە "شارس ــتانییە. وات شارس

ــووە  ــەوە هەب ــاوەڕی ب ــان ب ــت. ماه ــی بەدیدێ ــەروەریی جیهان ــێوەیە س بەوش

كــە دەریاهێــزی بەتوانــا بەســەر جیهانــدا بااڵدەســت دەبــێ نــەك كیشــوەرهێز. 

لەگــەڵ ئەمەشــدا پێیوابــووە كــە ئۆراســیا ناوكــی یەكالییكردنــەوەی كێشمەكێشــە 

جیۆسیاســییەكانی جیهــان پێكدەهێنــێ نــەك شــوێنی دیكــە. بــۆ ئەمــە پێشــنیازی 

كــردووە كــە دەوڵەمتەدارانــی ئەمریــكا هێزێكــی گــەورەی دەریایــی پێكەوەبنێــن  

ــكا  ــا بكــەن. نووســیویەتی ئەمری ــی بەریتانی ــی دەریای ــە میرات ــی ل و خاوەندارێت

"چارەنووســێكی ئۆقیانووســی" هەیــە  و ئەمــە چارەنووســی جاڕدراویەتــی. ئــەم 

ســراتیژییە ســەرەتا لــە كۆمەڵــەی كیشــوەری ئەمریــكادا پیــادە دەكــرێ  و پاشــان 

ــن،  ــە )الکســندر دوغی ــەم واڵت ــەردی بناخــەی هەژموونــی جیهانیــی ئ ــە ب دەبێت

ــکا، 2004، 94(.  اســس الجیوبولیتی

بەبــاوەڕی وی، تەنیــا ئــەو دەوڵەتــە دەتوانــێ  هەژموونی بەســەر جیهاندا هەبێ 

كــە خــاوەن هێزێكــی دەریایــی تۆكمــە بێــت. ئــەو زۆر جــار جەخــت لەســەر 

ئــەوە دەكاتــەوە كــە تاقــە توخمــی هێــز، هێزێكــی دەریایــی تۆكمەیــە، بــەاڵم 

ــۆ كێشمەكێشــە جیۆسیاســییەكانی ئۆراســیا بگوازرێتــەوە،  ــزە دەبــێ ب ــەم هێ ئ

چونكــە لــەوێ  هێــزی كیشــوەری مەترســیداری وەك رووســیا هــەن كــە 

ــەو دەوڵــەت  ــكا بكــەن. الی ئ ــە بەرژەوەندییەكانــی ئەمری دەشــێ هەڕەشــە ل

هــۆكاری یەكالكەرەوەیــە  و دەوڵەتــی بەهێزیــش ئەوەیــە كــە دەســتی بەســەر 

دەریاكانــدا دەڕوات  و تەنانــەت ئــەو دەوڵەتانــەش كــە کەنــاری دەریایــان نییــە، 
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ــنوور  و  ــە س ــبخەن ك ــە پێش ــەو دەوڵەتان ــەڵ ئ ــان لەگ ــارن پەیوەندییەكانی ناچ

هێــزی دەریاییــان هەیــە. ســەرەنجام ئــەو دروشــمەی بەرزكــردەوە کــە دەڵێــت: 

 Alfred Tayer( "ئــەوەی دەریــاكان دەســتەمۆ بــكا، جیهــان دەســتەمۆ دەكات"

 .)Mahan، Influence of Sea Power،1890،150

ماهــان بەهــۆی ئــەم بۆچوونانەیــەوە بــە باوكــی تیــۆری بااڵدەســتیی دەریایــی 

نێوبانگــی دەركــردووە. هەروەهــا گەیشــتووەتە ئــەو بــاوەڕە كــە رۆژێــك 

دادێ رووســیا هەژموونــی ئەمریــكا لــە ئاســیا قبــووڵ نــاكات  و نایــەوێ هیــچ 

ــكا  و  ــە داوا دەكات ئەمری ــەر ئەم ــێ، لەب ــیا بخەبت ــە ئۆراس ــە ل ــی دیک هێزێك

ئینگلتــەرە لەبەرانبــەر رووســیا یەكبگــرن  و بەرەنــگاری ببنــەوە. هەروەهــا 

پێشــبینی ئەوەشــی كــردووە كــە رۆژگارێــك دادێ لەنێــوان هێــزە ئاســیاییەكان 

بۆیــە  روودەدات.  جیهانگیرانــە  كێشمەكێشــێكی  رۆژئاواییەكانــدا  هێــزە   و 

داوادەكات رۆژئــاوا چاودێریــی هێزەكانــی ئۆراســیا بــكات بەتایبــەت رووســیا  و 

ــەی دووەم. ــا بەپل ــەم  و ئەڵانی ــەی یەك ــن بەپل چی

 ناوچــەی حەیاتیــی كێشمەكێشــی ئەم هێزانــەش لەنێوان پانییــە جوگرافییەكانی 

30  و 40 دایــە  و ئەمــەش ئــەو هێڵەیــە كــە هێــزی كیشــوەری رووســیا  و هێــزی 

ــك  ــتانیش یەكێ ــە، كوردس ــی ئەم ــن. بەپێ ــدا دەتەقێ ــا بەیەك ــی بەریتانی دەریای

ــوەرهێز  ــوان كیش ــەكانی نێ ــتنی كێشمەكێش ــی بەالداخس ــە گرنگەكان ــە ناوچ ل

 Geoffery Salon، Sir Halford( ــە ــە ناوچــەی ملمالنێی ــە، وات  و دەریاهێزەكان

.)29-J.Mackinder،17

بەگوێــرەی ئــەم تیۆرییــە، كوردســتان لەبەرئــەوەی پێگەیەكــی كیشــوەری 

ــەوەی  ــۆ ئ ــزی الوازن. ب ــی هێ ــەوە توخمەكان ــە، ئ ــاری هەی ــراوی بێكەن داخ

ببێتــە هێــز، پێویســتە پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ هاوســێیەكی خۆیــدا پتەوبــكات  

و لەڕێگــەی ئــەم هاوســێیەوە دااڵنێــك بكاتــەوە  و خــۆی بگەیێنێتــە دەریــاكان. 
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ــی  ــەر راڕەوێک ــەوە. ئەگ ــا بکات ــەرەو دەری ــک ب ــۆی دااڵنێ ــزی خ ــود بەهێ یاخ

دەریــای باریکیــش کوردســتان بــە دەریاکانــەوە ببەســتێتەوە، دۆزی کــورد 

قەڵەمبازێــک بــۆ پێشــەوە دەدات. لەبــەر ئەمــە عەفریــن دەروازەی ئــەم دااڵنــە 

ــە.  دەریاییەی

***

هاڵفــۆرد جــۆن ماكینــدەر )1861 – 1947( كــە بــە باوكــی تیــۆری بااڵدەســتیی 

وانــەی  ئۆكســفۆرد  لــە  ئینگلتەرەیــە  و  خەڵكــی  دەنارسێــت،  كیشــوەری 

جوگرافیــای گوتووەتــەوە. ئــەو بــۆ یەكەمجــار دەســتەواژەی )ئۆراســیا(ی 

ــە  ــی مێژوو(ـ ــوەری جوگرافیای ــاری )میح ــاوەن وت ــا خ ــاوە. هەروەه بەكارهێن

ــی )راســتییەكان  ــر كتێب ــەو دوات ــت. ئ ــش دەنارسێ ــۆری )هارتالند(ی ــە تی ــە ب ك

 و ئایدیاڵــە دیموكراتییــەكان(ی نووســیوە كــە بــە ســەرتۆپی تیۆرییەكانــی 

 H. J.Mackinder(، ــر دەكات ــووی كامڵ ــی پێش ــدا تیۆرییەكان ــرێ  و تێی دەزان

.)Democratic Ideals،1919،39

ماكینــدەر پێیوایــە زەوی لــە ســێ كیشــوەری پێكەوەنووســاوی ئاســیا، ئەوروپــا  

و ئەفریقــا پێكــدێ  و كیشــوەرەكانی ئەمریــكا  و ئۆقیانووســیش دوورگــەی 

بچووكــی دەوری دوورگــەی جیهانیــن. هەروەهــا گەیشــتووەتە ئــەو قەناعەتــە 

كــە بەدرێژایــی مێــژوو، ناوچەكانــی نێوەڕاســتی ئۆراســیا مەڵبەنــدی داكشــانی 

ئــەو هێزانــە بــوون كــە بەشــێوەیەك بەچــوارالی دنیــادا پەلیانكوتــاوە  و رەوتــی 

ــژوو  ــوەری مێ ــە میح ــەی ب ــەم ناوچان ــرەوە ئ ــوە. لێ ــان گۆڕی ــژووی جیهانی مێ

نــاوزەد كــردووە  و تیــۆری )میحــوەری جوگرافیایــی مێــژوو(ی بــۆ بەکارهێنــاوە. 

كــە  وەســفكردووە  جیهــان  دڵــی  بــە  ئۆراســیای  ناوجەرگــەی  ماکینــدەر 

كاریگــەری لەســەر یەكالبوونــەوەی ملمالنــێ ســراتیژییەكانی دنیــا هەیــە. 

ــە  ــرە ب ــە واباش ــتان ك ــود دڵس ــد(، یاخ ــاوە )هارتالن ــەی ناون ــی جیهان ــەم دڵ ئ
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كوردییەكــەی پێــی بێژیــن "جەرگەســتان". ئــەو پێیوایــە هێڵێــك هەیــە دەوری 

ــی  ــاوە. هیالل ــی( لێن ــی ناوەك ــاوی )هیالل ــە ن ــووە ك ــتانەی گرت ــەم جەرگەس ئ

ناوەكــی ئــەو پشــتێنە كەنارییــەی كیشــوەرەكانی ئاســیا  و ئەوروپــا دەگرێتــەوە 

كــە چــواردەوری ئۆراســیای پێچاوەتــەوە. دوای ئەمــە )هیاللــی دەرەكــی( هەیــە 

ــكای  ــوەرەكانی ئەمری ــەوە  و كیش ــیایان داوەت ــە دوورەوە دەوری ئۆراس ــە ل ك

ــەوە.  ــووس دەگرێت ــا  و ئوقیان ــوور، ئەفریق ــوور، باش باك

ــان  ــتانیی جیه ــدی شارس ــە مەڵبەن ــتانە ک ــا جەرگەس ــدەر، تەنی بەقســەی ماكین

پێكدێنێــت. ئــەو دەڵــێ بەپێشــكەوتنی تەكنۆلۆژیــای گواســتنەوەی خێــرای وەك 

شــەمەندەفەر، جەرگەســتان واتــە هێزی كیشــوەری، بەســەر جیهاندا بااڵدەســت 

دەبــێ  و دەریاهێزەكــە تێكدەشــكێنێ  و هێڵەكانــی كەنارســتان داگیــر دەكات. 

مەبەســتی ئەوەیــە كــە هیــچ هێزێــك ناتوانــێ  دزەبكاتە نــاوەوەی جەرگەســتان. 

دواتــر دەركــەوت وانییــە  و هێــز هەیــە بتوانــێ  جەرگەســتان پەكبخــات. 

ــەوە  ــكات، ئ ــەاڵت زەوت ب ــای رۆژه ــەوەی ئەوروپ ــی: ئ ــەوە گوتوویەت لەمەش

ــكات  ــەوەی حوكمــی جەرگەســتان ب ــان دەكات. ئ حوكمــی جەرگەســتانی جیه

ــی  ــەوەی حوكم ــۆن( دەكات. ئ ــای ك ــان )دنی ــەی جیه ــی دوورگ ــەوە حوكم ئ

ــای هەیــە حوكمــی جیهانیــش بــكات.  دوورگــەی جیهــان بــكات، توان

ماكینــدەر لــەوە نیگــەران بــووە كــە بەپێشــكەوتنی تەكنۆلۆژیــای گواســتنەوەی 

خێــرا، رووســیا بتوانــێ  بەتوونــدی پەالمــاری بنكــە ســەربازییەكانی ئینگلتــەرە 

ــردووە  ــەوەی ك ــە پێشــنیاری ئ ــەر ئەم ــێ. لەب ــدات  و دەریپەڕێن ــە ئۆراســیا ب ل

ــا  ــە بەهێزبوونــی رووســیا  و یەكگرتنــی رووســیا  و ئەڵانی دەریاهێــزەكان رێ ل

بگــرن  و نەهێڵــن ئــەم هێزانــە لــەوە زیاتــر پەلبهاوێــن. رێگەچــارەی ئەمــەش 

تەنیــا لــەوەوە دێ كــە دەریاهێــزەكان هێــزی كیشــوەری پێكەوەبنێــن  و دەســت 

.)Bilal Karabulut، Strateji،2005،48( بەســەر جەرگەســتان  و ئۆراســیادا بگرن
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ئەگــەر بەپێــی پۆلێنــكاری یەكەمــی ماكینــدەر بــۆ جەرگەســتان بڕوانیــن، 

ئــەوە كوردســتان ناگرێتــەوە  و كوردســتان بەگشــتی لەنــاو هێڵەكانــی هیاللــی 

ناوەكیدایــە. ئــەم هێاڵنــەش ئەوەنــدەی بشــێ شــوێنی پێشــكەوتنی شارســتانی 

 و مێــژوو نیــن  و پێشــكەوتنەكەی وابەســتەی جەرگەســتانە. ماكینــدەر لــە 

1940دا بــە تێزەكەیــدا چووەتــەوە  و پێیوابــووە كــە ســنوورەكانی جەرگەســتان 

زیاتــرە  و توركیــا، ئێــران  و دەوروپشتیشــی دەگرێتــەوە. بەپێــی ئــەم بۆچوونــەی 

ماكینــدەر، ئــەوە جەرگەســتانە كوردســتانیش دەگرێتــەوە. واتــە كوردســتانیش 

یەكێــك لــەو شــوێنانەیە كــە بــە ناوچــەی شارســتانی  و میحــوەری جوگرافیایــی 

مێــژوو لەقەڵەمدەدرێــن  و بــۆ ئــەوە دەشــێ كــە هێــزی ناوكیشــوەری گــەورە 

ــتەبەر  ــاحیلی دەس ــەی س ــتان پێگ ــۆ کوردس ــن ب ــرەدا عەفری ــا لێ ــەوە. ج بخات

دەکات. 

***

پرۆفیســۆری  و  ســەرهەنگ    )1946  –1869( هاوســهۆفەر  ئەڕنســت  كارڵ 

ــا دەژمێردرێــن.  ئەڵانــی، یەكێــك لــەو كەســانەیە كــە بــە باوكــی جیۆپۆلیتیكی

ــی كیشــوەری(  ــۆری )پەیان ــی )بلۆكــی كیشــوەری(دا تی ــە كتێب هاوســهۆفەر ل

ــكای  ــەی جیۆپۆلیتی ــەر قوتابخان ــی لەس ــەری قووڵ ــەش كاریگ ــاوە  و بەم داهێن

ئەڵانــی هەبــووە. هاوســهۆفەر كاریگــەری قووڵــی لەســەر ئەدۆڵــف هیتلــەر 

ــووە  ــەوە هەب ــاوەڕی ب ــەو ب ــان پێكــردووە. ئ ــووە  و راوێژی ــازی هەب ــی ن  و پارت

ــەزای  ــی ف ــۆ گەورەبوون ــەوە  و ب ــە خــۆی بژێنێت ــا پێویســتی بەوەی ــە ئەڵانی ك

حەیاتــی بۆخــۆی دابیــن بــكات. دیــارە ئەمــەش پووختەیــەك لــە تیــۆری 

ــێ  ــەرەنجام دەب ــە س ــووە ك ــدا ب ــەو بڕوایەش ــە. ل ــی راتزەل ــی ئۆرگانی دەوڵەت

هێــزە كیشــوەرییەكان بەســەر جیهانــدا زاڵبــن، ئەڵانیــاش یەكێكــە لــەو هێزانــە 

 .)Bilal Karabulut، Strateji،2005،48  (
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ــەو  ــەوەی ئ ــۆ رووبەڕووبوون ــارە ب ــا ناچ ــە ئەڵانی ــووە ك ــهۆفەر پێیواب هاوس

هێــزە دەریاییانــەی لــە جەنگــی یەكەمــی جیهانیــدا غەدریــان لێكــردووە، 

ــی وەك  ــوەرییە گەورەكان ــزە كیش ــە هێ ــۆی ل ــێ  و خ ــەاڵت بكش ــەرەو رۆژه ب

ــاش  ــێ ب ــا وای پ ــەوە. هەروەه ــتان نزیكبكات ــن  و هیندس ــۆن، چی ــیا، ژاپ رووس

ــی  ــیا، بلۆك ــا – رووس ــی ئەڵانی ــێوەی یەكێت ــە ش ــە ل ــەم یەكێتیی ــە ئ ــووە ك ب

رووســیا – ئاســیای باشــوور )هیندســتان(  و بلۆكــی ژاپــۆن – چینــدا بێتەكایــەوە. 

ــە  ــەی ك ــەو زلناوچان ــتووەتەڕوو. ئ ــەكان(ی خس ــۆری )زلناوچ ــەش تی ــۆ ئەم ب

ــەن:  ــەوە ئەمان ــان یەكالدەكەن ــی جیه ــی جیۆسیاس چارەنووس

زلناوچــەی ئەمریــكا كــە ئەمریــكا بەســەریدا زاڵە، زلناوچــەی ئــەورۆ – ئەفریقیا 

ــا بەســەریدا زاڵدەبــێ، زلناوچــەی ئۆراســیا – ئاســیای باشــوور كــە  كــە ئەڵانی

ــە  ــیفیك ك ــیا – پاس ــەڵ زلناوچــەی ئاس ــیایە لەگ ــە رووس ــەت ب زلناوچــەی تایب

ناوچــەی بااڵدەســتیی ژاپۆنــە. ئــەو داوای لــە ئەڵانیــا، رووســیا  و ژاپــۆن كــرد 

پەیانێكــی كیشــوەری مۆربكــەن بــۆ ئــەوەی سەرانســەری زلناوچــەی ئۆراســیا 

بگرێـــتەوە  و لەڕێگــەی ئەمــەوە بەســەر دوورگــەی جیهانــدا زاڵبــن. ئــەو دەڵــێ 

ــان  و رووســی  ــی ئەڵ ــی مەزن ــرێ، چونكــە دوو گەل ــە ئۆراســیا بخنكێ "مەحاڵ

هــەن  و ئــەم دووە هەوڵــدەدەن پێكــەوە بەرەنــگاری دەریاهێــزەكان ببنــەوە" 

 .)60-Karl E.Haushofer، Geopolitik،1931،20(

پێگــەی كوردســتان بەپێــی تیۆرییەكــەی هاوســهۆفەر پێگەیەكــی ناوكیشــوەرییە  

و دەكەوێتــە ئــەو بەشــەی ئاســیاوە كــە بــۆ كامڵبوونــی پــڕۆژەی بلۆكــی 

كیشــوەری رووســیا تەرخانكــراوە. ئــەو ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە ناوچەكانــی 

ــوەری  ــیا  و نیوەكیش ــووری ئاس ــت، باش ــی نێوەڕاس ــد، رۆژهەاڵت ــیای ناوەن ئاس

هینــد گۆڕەپانــی داكشــانی رووســیان. لەبــەر ئەمــە دەبــێ بلۆكــی كیشــوەری 

ــدۆس،  ــیایی وەك هین ــی ئاس ــی گەالن ــتی رزگاری ــە خواس ــتیوانی ل ــیا پش رووس
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عــەرەب، كــورد  و ئەرمــەن بــكات. بلۆكــی كیشــوەری ئۆراســیا دەبــێ چەترێكــی 

كۆنفیدراڵیــی گــەالن پێكەوەبنێــت. لەپێنــاو ئــەم ئامانجــەدا پێویســتە رووســیا 

پشــتی ئــەو گەالنــە بگرێــت كــە داوای ســەربەخۆیی دەكــەن. بەتایبــەت دەبــێ 

پشــتیوانی لــە كــورد  و ئەرمــەن بــكا  و ســەرچاوەكانی وزەی مووســڵ بــۆ بلۆكــە 

 .)Dr. Bulent Ulas، Jeopolitik،2011،52( كیشــوەرییەكەی بقۆزێتــەوە

ــن  ــەوە تێدەگەی ــن، ل ــهۆفەر دەكەی ــەی هاوس ــەم بۆچوونان ــەیری ئ ــك س كاتێ

گەالنــی وەك تــورك، عــەرەب، هینــدۆس، كــورد  و ئەرمــەن تەنیــا ئــەو مافەیــان 

هەیــە كــە بــۆ مانەوەیــان پــاڵ بــە بلۆكــی كیشــوەری ئۆراســیاوە بــدەن. لەمــە 

ــە  ــە دەبەخشــێ ك ــەو واتای ــە ئ ــە. ئەم ــان نیی ــی دیكەی ــچ توانایەك ــەدەر هی ب

كوردســتانیش یەكێکــە لــەو فــەزا حەیاتیانــەی بــۆ كامڵبوونــی بلۆكــی كیشــوەری 

ــتەبەركردنی  ــاو دەس ــتە لەپێن ــتان پێویس ــوو كوردس ــتە. كەواب ــیا پێویس ئۆراس

مانــەوەی خۆیــدا هەرچــی زووتــرە لەگــەڵ رووســیا رێكبكەوێــت. ئەگەرنــا ئەوە 

ــەوە.  ــەرچاوەكانی دەقۆزن ــەن  و س ــری دەك ــۆنییەكان داگی ــزە ئەنگلۆساكس هێ

ــە  ــش ئەوەی ــە، ئەوی ــە رۆڵێكــی هەی ــە ســەرزەمینێكی وەك كوردســتان تاق وات

ببێتــە "گۆڕەپانــی ژیــان" بــۆ بلۆكــە كیشــوەرییەكان.  بۆیــە لێــرەدا ســەرلەنوێ 

ــە  ــن ب ــە ســووریاوە دەســتیپێکردووەتەوە. عەفری ــان ل گەمــە گەورەکــەی جیه

ــۆ  ــەکان ب ــەاڵم رووس ــوو، ب ــوێ ب ــیای ن ــی رووس ــەی هەژموون ــاب ناوچ حیس

رازیکردنــی تورکــەکان و بــۆ ســزادانی کــورد کــە گوایــە بوونەتــە هەڕەشــە بــۆ 

ــی فرۆشــتووەتە تورکــەکان.  ــان بەشــێوەی کات ــەم ناوچەیەی رژێمــی ئەســەد، ئ

بۆیــە عەفریــن لــە لێكدانــەوە ســراتیژییەکانی رووسیاشــدا جێگــەی مەترســییە، 

ــا.  چونکــە کــوردی الیەنگــری ئەمریــکا دەگەیێنێتــە دەری

***

نیكــۆالس جــۆن ســپایكان )1893 – 1943( زانایەكــی بــە رەچەڵــەك هۆڵەنــدی 
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ئەمریكاییــە  و خاوەنــی تیــۆری ریمالنــد یاخــود كەنارســتانە. ســپایكان بــە كاری 

رۆژنامەڤانــی دەســتیپێكردووە، پاشــان لــە زانكــۆی كالیفۆرنیــا بووەتــە مامۆســتای 

ئینســتتیوتی  ســەرۆكی  یەكــەم  هەروەهــا  نێونەتەوەییــەكان.  پەیوەندییــە 

توێژینــەوە نێونەتەوەییەكانــی زانكــۆی یایــڵ بــووە. ســپایکان لــە كتێبــی 

ــە  ــز ل ــی هێ ــە بەكارهێنان ــاس ل ــادا( ب ــەتی دنی ــە سیاس ــكا ل ــراتیژی ئەمری )س

پەیوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان  و تــەرازووی هێــزەكان دەكات. كتێبــی )جوگرافیای 

ئاشــتی(یش یاداشــتەكانی خۆیەتــی كــە لــە كۆنفرانســەكەی خــۆی لــە زانكــۆی 

ــووە. ــڵ كەڵكــی لێوەرگرت یای

 جــۆن ســپایکان بۆچوونــە جیۆسیاســییەكانی لــە پەراوێــزی تیــۆری )هارتالنــد(

ــتان  ــەی كەنارس ــە كوردییەك ــود ب ــد( یاخ ــزی )ریمالن ــاوی تێ ــدەردا بەن ی ماكنی

تیــۆری  پەرچەبۆچوونــی  بەواتایــەك  كەنارســتان  تیــۆری  راگەیانــدووە. 

ــدی  ــتان مەڵبەن ــە جەرگەس ــوو ك ــدەر پێیواب ــدەرە. ماكین ــتان"ی ماكین "جەرگەس

شارســتانیی گەورەیــە، كەچــی ســپایكان لــە دژی ئــەم بۆچوونــە دەوەســتێتەوە  و 

دەڵــێ نەخێــر جەرگەســتان نییــە، بەڵكــو ئــەوە كەنارســتانە كــە بــۆ گەشــەكردنی 

شارســتانیی گــەورە لەبــارە. بــەڕای ســپایكان زۆربــەی هێــزە گەورەكانــی 

مێــژوو لەســەر ئــەو رشیتــە بنیاتــراون كــە بــە رشیتــی كەنارســتان ناودەبرێــت. 

ــووە  ــوەرییەكاندا هەڵكەوت ــە كیش ــەكان  و هێڵ ــوان ئۆقیانووس ــە لەنێ ــەم رشیت ئ

 Nicholas J.Spykman،( ــدە ــەوە دەوڵەمەن ــامان  و دانیشتووانیش ــەڕووی س  و ل

 .)Geography1938، 29

ســپایكان دەڵــێ ســێ جــۆر دەوڵــەت هــەن: دەوڵەتــە دەریاییــەكان، دەوڵەتــە 

كیشــوەرییەكان  و دەوڵەتــە كەنارییــەكان. كەنارییــەكان تایبەمتەندیــی هــەردوو 

جــۆری پێشــوویان هەیــە. ســەبارەت بــە دەوڵەتەكانیــش پێیوایــە دەبێ سیاســەتی 

ئەمنیــی هاوبــەش بگرنەبــەر  و بەمــە هاوســەنگییەكانی هێــز بپارێــزن. ئەمــە بــۆ 
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پاراســتنی ئاسایشــی نێودەوڵەتــی بەپێویســت دەزانێــت. واتــە "هێــز" فاكتــەری 

یەكالكــەرەوەی پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــە نــەك بەهــا ئاكارییــەكان. نیزامــی 

نێونەتەوەییــش بــۆ پاراســتنی دەوڵەتــان بــەس نییــە  و پێویســتە هــەر دەوڵەتــە 

ــی  ــاك پارچەیەك ــە خ ــت، چونك ــۆی بپارێزێ ــەت خ ــەربازیی تایب ــزی س و بەهێ

لەپێنــاو  دەوڵــەت  سیاســەتی  ئەمــە  لەبــەر  دەوڵــەت،  لــە  جیانەکراوەیــە 

ــت.  ــدا دەبێ ــی خاك ســەربەخۆیی  و یەكپارچەی

دەوڵەتێــك  هیــچ  ئــەوە  ببــێ،  گشــتگیر  هێــزەكان  هاوســەنگیی  ئەگــەر 

ــان  ــەوە هیچی ــەوە، ئ ــگ نەبات ــك جەن ــچ دەوڵەتێ ــەر هی ــەوە. ئەگ ــگ نابات جەن

ــزی  ــت. هێ ــراو بەدیدێ ــزی هاوتەرازك ــەنگی بەهێ ــەن. هاوس ــا ناك ــگ بەرپ جەن

هاوتەرازكــراو هێــزی مایەپووچكــراوە. سیاســەتی هاوتەرازی راســتەقینە لەڕێگەی 

نــوێ،  هاوپەیانیــی  قەرەبــوو،  بژاردنــی  ســنوورەكان،  دەســتكاریكردنەوەی 

 Nicholas J.Spykman،( بێالیەنــی یاخود بەشــداربوون لــە جەنگــدا دێتەكایــەوە

.)Americas Strategy،1942، 34

ناوبــراو لــەڕووی نەخشــە پانەكانــەوە ســەیری جیهانــی نەكــردووە، بەڵكــوو لــە 

ــە  ــەوەی ك ــردووە  و تێگەیشــتووە ل ــی ك ــوورەوە ســەیری جیهان جەمســەری باك

ــەر  ــیا، بەس ــەری ئۆراس ــوور  و سەرانس ــكای باك ــە ئەمری ــوور وات ــۆی باك نیوەگ

جیهانــدا زاڵــن. هەروەهــا نیوەگــۆی باكــوور لــەڕووی ســامانی مرۆیــی، ژێــرزەوی 

ــرە. ــان دەوڵەمەندت ــە شــوێنەكانی دیكــەی جیه  و ســەرزەوییەوە ل

ــەم دوورگــە – كیشــوەرە  ــووە كــە ئ ــەدا ب ــەو بڕوای ــكاش، ل ــە ئەمری ســەبارەت ب

لەبەرئــەوەی هاوســێی الوازی وەك مەكســیك  و كەنــەدای هەیــە، ئــەوە ئاسایشــی 

ــە  ــەوە  و هــەم ل ــە رۆژهەاڵت ــە دووالوە هــەم ل ــەوەی ل ــەاڵم لەبەرئ ــزراوە، ب پارێ

رۆژئــاواوە بــە ئۆراســیا گەمــارۆدراوە، ئــەوە هەمیشــە نیگەرانــی پاراســتنی 

خۆیەتــی. ئەگــەر رۆژگارێــك هێزێكــی كیشــوەری سەرانســەری ئۆراســیا جڵــەو 
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بكات، ئەوســا هەڕەشــەی شــێلگیر لە مانــەوەی ئەمریــكا دەكات. بۆیە پێشــنیازی 

بــۆ بڕیارســازانی ئەمریــكا كــردووە قــەت نەهێڵــن هێزە كیشــوەرییەكانی ئۆراســیا 

بەتایبــەت رووســیا  و ئەڵانیــا یەكبگــرن.

ــە  ــز ل ــە  و هێ ــی هەڵەی ــەوە تێزێك ــێ، ئ ــش دەڵ ــەی ماكیندەری ــەر تێزەك لەس

كەنارســتانەوە بــەرەو جەرگەســتان دەكشــێ نــەك بەپێچەوانــەوە. ئــەو دەڵــێ 

ئەگــەر دروشــمێكی راســت بــۆ سیاســەتی هێــزی دنیــا پێویســت بــكات، دەبــێ 

ــەر  ــەوە بەس ــرێ ئ ــتەوە بگ ــتان بەدەس ــەوەی كەنارس ــەوە: "ئ ــاوا بنوورسێت ئ

ــەوە چارەنووســی  ــوو، ئ ــیادا زاڵب ــەوەی بەســەر ئۆراس ــت. ئ ــیادا زاڵدەبێ ئۆراس

لەڕێــی  ئەمریــكا  دەكات  پێشــنیاز  لەبەرئەمــە  یەكالدەكاتــەوە".  جیهــان 

بااڵدەســتبوون بەســەر كەنارســتاندا بــەرە بــەرە جەرگەســتان جڵــەو بــكات. رێك 

دوای جەنگــی دووەمــی جیهانــی، ئەمریــكا كەڵكــی لــەم ســراتیژییە وەرگــرت  و 

لــە چەنــد الوە یەكێتــی ســۆڤێتی بــە پەیانــە ســەربازی  و سیاســییەكانی وەك 

ــۆ  و  ــتای نات ــە مامۆس ــپایكانیان ب ــە س ــارۆدا. بۆی ــیاتۆ گەم ــەنتۆ  و س ــۆ، س نات

ــاوزەد كــردووە.  ئەتڵەســی ن

ــە  ــوبهاندووە ك ــت ش ــی نێوەڕاس ــە ئۆقیانووس ــی ب ــی ئەتڵەس ــەو ئۆقیانووس  ئ

لــە هــەردوو الیــەوە هێزەكانــی شارســتانیی رۆژئــاوا هــەن  و ئەمــەش وا لــەم 

ئۆقیانووســە دەکات وەك دەریــای نێوەڕاســتی ســەدەكانی پێشــووی لیبــێ 

ــووری  ــا، باك ــوان ئەوروپ ــراوە  و لەنێ ــا زان ــای نێوەڕاســتی ئەوروپ ــە دەری ــە ب ك

بیرۆكــەی  لەبەرئەمــە  نێوەڕاســتدا هەڵكەوتــووە.  رۆژهەاڵتــی  و  ئەفریقیــا  

"ئۆقیانووســی نێوەڕاســت" بووەتــە ئیلهامبەخشــی دامەزراندنــی پەیانــی 

ــیش.  ــووری ئەتڵەس باك

كوردســتان بەپێــی تیۆرییەكــەی ســپایكان لەنێــو جەرگــەی كەنارســتاندا 

مرۆیــی  و  هێــزی  ســەرچاوەی  ئــەو  بــەڕای  كەنارســتانیش  هەڵكەوتــووە. 
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ــە  ــەك ل ــەرهەڵدەدەن ن ــرەوە س ــەكان لێ ــە مێژوویی ــتانییە  و گۆڕانکاریی شارس

جەرگەســتانەوە. كوردســتان ســێبەندەی باكــووری رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە، 

لەبەرئەمــە یــەك لــە ناوچــە گرنگەكانــی ملمالنێــی ســراتیژی دەریایــی  و 

ســراتیژی كیشــوەری بــووە. بەپێــی ئــەم تیۆرییــە، كوردســتان بەهــۆی ســامانی 

ــزی  ــی هێ ــە ناوەندەكان ــك ل ــە یەكێ ــتییەوە دەبێت ــامانی رسووش ــی  و س مرۆی

ــدە.  ئاین

جــا عەفریــن لەبەرئــەوەی پێگەكــەی پێگەیەكــی ســەر بــە كەنارســتانە، ئــەوە 

لــە دوو الوە لەژێــر پاڵەپەســتۆی چەواشــەی ســراتیژی كیشــوەری  و ســراتیژی 

دەریاییدایــە. لــە ســەدەی پێشــوودا منوونــەی ئــەم گوشــارە پێچەوانەیــە 

بەئاشــكرا دەركەوتــووە. ئەمــڕۆ لــە عەفریــن دیســانەوە ئــەم دۆخــە دەبینیــن. 

بەهێزیــی پێگــەی عەفریــن، دەیكاتــەوە بــە رشیتــی گوشــار لەنێــوان ســراتیژی 

ــیا و  ــوان ئۆراس ــار لەنێ ــەی گوش ــە ناوچ ــی. وات ــراتیژی دەریای ــوەری  و س كیش

ــدایە. ئۆقیانووس

 

عەفرین: لەدیدی قوتابخانە هاوچەرخەكانەوە

ژبیگنیــو برژینســكی )1928-2017( خەڵكــی ئەمریكایــە  و كــوڕی دیپلۆماتێكــی 

ــەرۆكی  ــی س ــی نەتەوەی ــژكاری ئاسایش ــۆ 1981 راوێ ــە 1977 ب ــە و ل پۆلۆنیایی

ئەمریــكا بــوو. لــە 1997 كتێبــی )تەختــەی گــەورەی شــەترەنج(ی نووســیوە  و 

تێیــدا ئەولەویەتەكانــی ئەمریــكا  و پێویســتییە ســراتیژییەكانی خســتووەتەڕوو. 

بــەردەم  ئایندەییەكانــی  گرفتــە  بــۆ  ئامــاژەی  دیكەشــیدا  كتێبەكانــی  لــە 

ویالیەتــە یەكگرتــووەكان كــردووە. بــۆ ئــەوەی ئەمریــكا نەیارەكانــی ببەزێنــێ  و 

هەژموونــی جیهانیــی خــۆی بپارێزێــت، كۆمەڵێــك پێشــنیازی پێشكێشــكردوون. 
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ئــەو پێیوایــە كــە ئەمریــكا تاكــە هێــزە بتوانــێ  ئۆقیانووســەكانی جیهــان 

كۆنــرۆڵ بــكات، بۆیــە ئێســتاش ســەرباری ئــەوەی بەرهەڵســتی بــۆ پەیدابــوون، 

بــەاڵم هێشــتا یەكــەم هێــزە. هۆیەكەشــی ئەوەیــە: ئەمریــكا هێشــتا لــەڕووی 

ــن،  ــەوەی چی ــەڵ ئ ــەوە لەگ ــەڕووی ئابووریی ــە، ل ــای نیی ــەربازییەوە هاوت س

ئەڵانیــا  و ژاپــۆن تۆزێــك ســەرەتاتكێی لەگــەڵ دەكــەن، بــەاڵم هێشــتا یەكــەم 

ئابــووری جیهانییــە، لــەڕووی تەكنۆلــۆژی  و داهێنانــی زانستیشــەوە ســەرقافڵەی 

ــە  ــە. ئەمان ــقی دنیای ــتاش سەرمەش ــەوە تائێس ــەڕووی فەرهەنگیش ــە. ل جیهان

 Zbigniew Brezezinski، Buyuk Satranc(ئەمریكایــان كردووەتــە ســوپەرهێز

 .)Tahtasi،1998، 26

برژینســكی دەڵــێ ئــەوەی بیــەوێ جیهــان دەســتەمۆ بــكات، پێویســتە ئۆراســیا 

ــو  ــە، بەڵك ــر نیی ــەی ئەوانی ــەو وەك پێناس ــیاكەی ئ ــكات. ئۆراس ــتەمۆ ب دەس

ئۆراســیایەكە كــە سەرانســەری ئەوروپــا  و ئاســیا دەگرێتــەوە  و لــە لیشــبۆنەوە 

لــە پورتــوگال تاوەكــو ڤالدیڤۆســتۆك لەوســەری رووســیا دەگرێتــەوە. ئــەم 

ئۆراســیایەش چــوار بەشــە: رۆژئــاوای ئۆراســیا یەكێتــی ئەوروپایــە، رۆژهەاڵتــی 

ــیایە.  ــش رووس ــتە  و ناوەندی ــی نێوەڕاس ــاوای رۆژهەاڵت ــووری رۆژئ ــە، باش چین

بۆیــە دەڵــێ ئۆراســیا مەكــۆی یەكالكردنــەوەی ملمالنــێ جیۆسیاســییەكانە، 

ــزی  ــە، دوو هێ ــی لێی ــتییەكانی جیهان ــامانە رسووش ــێی س ــە س ــە دوو ل چونك

ــە. ــی لێی ــدەی ئەمریكاش ــەری ئاین ركاب

لێیــە، گەورەتریــن كوتلــەی  نفوســی جیهانــی  ئۆراســیا 75%ی  هەروەهــا 

ــووە  ــی لەخۆگرت ــی جیهان ــزە ئابوورییەكان ــە هێ ــەش ل ــە، ش ــكانیی جیهان وش

ــرە.  ــان زیندووت ــەی جیه ــوێنێكی دیك ــوو ش ــە هەم ــەوە ل ــەڕووی سیاسیش  و ل

بەقســەی برژینســكی، لــە جیهانــدا چەنــد گەمەكەرێكــی جیۆســراتیژی  و چەند 

میحوەرێكــی جیۆسیاســی هــەن. گەمەكــەرە جیۆســراتیژییەكان: ئەمریــكا، 
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فەرەنســا، ئەڵانیــا، رووســیا، چین  و هیندســتانن. میحوەرە جیۆسیاســییەكانیش: 

ئۆكراینــا، ئازەربایجــان، كۆریــای باشــوور، ئێــران  و توركیــان. ئەڵانیــا  و فەرەنســا 

ــی  ــیا ناوك ــە، رووس ــدی رۆژهەاڵت ــن ناوەن ــیان، چی ــاوای ئۆراس ــدی رۆژئ ناوەن

ــوورە.  ــدی باش ــتانیش ناوەن ــتە  و هیندس نێوەڕاس

تیــۆری تەختــەی گــەورەی شــەترەنجی برژینســكی  كوردســتان بەگوێــرەی 

یەكەیەكــی سیاســییە كــە لــە ناوچــەی باشــووری رۆژئــاوای ئۆراســیا هەڵكەوتــووە  

و بۆخــۆی بــە ناوچــەی دەوڵەمەنــدی خــوارووی ناودەبــات. ئــەو دەڵــێ پێگــەی 

ــۆ ئەمریــكا گرنگــن  و بــۆ هاوتەرازكردنــی هێزەكانــی ئۆراســیا  ــا  و ئێــران ب توركی

رۆڵــی ســەرەپردی ســراتیژییان هەیــە. دیاریشــە كــە رووبەرێكــی فراوانــی خاكــی 

كوردســتان لەنێــو ســنوورەكانی ئــەم دوو واڵتەدایــە  و هــەردوو واڵتیش هاوســێ  و 

هاوســنووری كوردســتانن. واتــە بەشــێوەیەك كوردســتان شــەهێنی تــەرازووی ئەم 

دوو میحــوەرە جیۆسیاســیەیە. 

ئــەو دەڵــێ پرســی كــورد ئەوەنــدە گرنگــە كــە رۆڵــی میحوەرێكــی جیۆسیاســی 

ــە زوو  ــەرە ك ــدە كاریگ ــە ئەوەن ــەم پرس ــە ئ ــا الواز دەكات. پێیوای وەك توركی

ــاژە  ــا ئام ــت. هەروەه ــییەكانی دەردەكەوێ ــە جیۆسیاس ــگ ئەنجام ــان درەن ی

ــاوای  ــدەی باشــووری رۆژئ ــی ئاین ــی گرنگ ــورد هێزێك ــە ك ــەوە دەكات ك ــۆ ئ ب

ــا ئاســتەنگ دەكات  ــی توركی ــەی كــە رۆڵ ــەو پرســە گرنگان ــەك ل ئۆراســیان  و ی

ــا  پرســی كــوردە. ژمــارەی كــورد وەك ناســنامەكەیان جێگــەی مشــتومڕە. توركی

دەڵــێ لــە 10 میلیــۆن زیاتــر نیــن، كەچــی نەتەوەپەروەرەكانــی كــورد دەڵێــن 

20 ملیۆنــن  و بەگشــتی لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 35 ملیۆنــن. ئەمانــە ئاواتــی 

ئــەوە دەخــوازن یەكبگــرن  و لــە كوردســتانێكی ســەربەخۆدا بژیــن. پرســی كــورد 

 Zbigniew Brezezinski،( توركیــا دەخاتــە نــاو دووبەندییەكانــی ناوچەكــەوە

 .)Trecih، 2005، 86
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ــە  ــان میحــوەری جیۆسیاســین، بــەاڵم ئــەم دوو واڵت ــران هەردووكی ــا  و ئێ توركی

ركابــەری یەكیشــن. كاتێــك توركیــا بایــەخ بــە ئازەربایجــان دەدات، ئەمــە ئێــران 

ــت.  ــران دەزانێ ــو ئێ ــی نێ ــی ئازەربایجانییەكان ــە هاندان ــە ب ــێ  و ئەم دەتۆقێن

لەبەرئــەوە ئێرانیــش بایــەخ بــە ئەرمەنســتان دەدا  و لەم رێگەیەوە هاوســەنگیی 

هێــزی ناوچەیــی دەپارێزێــت. توركیــا مەیلــی الی ئەمریــكا  و ناتۆیــە  و ئەمــەش 

ــە  ــکا بایــەخ ب ــران دەكات بــەالی ئۆراســیادا بچێــت. کاتێکیــش ئەمری ــە ئێ وا ل

ــەالی  ــا ب ــات، تورکی ــتگوێ دەخ ــا پش ــک تورکی ــورد دەدات و تۆزقالێ ــی ک پرس

ــە،  ــان هەی ــەی كوردی ــان كێش ــا هەردووكی ــران و تورکی ــت. ئێ ــیادا دەچێ رووس

ــەر  ــدووە  و ئەگ ــا زین ــە توركی ــی ل ــووە، كەچ ــران خەوت ــە ئێ ــەیە ل ــەم كێش ئ

ئەنقــەرە چــارەی نــەكات، ئــەوە كێشــەی شــێلگیری جیۆسیاســی بــۆ دەنێتــەوە.

ــن.  ــاز گرنگ ــەنگیی قەفق ــۆ هاوس ــش ب ــا  و ئێرانی ــزی توركی ــە هێ ــەڵ ئەم  لەگ

لــەم دۆخــەی دواییــدا تورکیــا بــۆ هاوتەرازکردنــی هێــزی ئەمریــکا کــە 

ــە  ــەوە. بۆی ــەالی رووســیادا بایداوەت ــە کــوردی ســووریا دەکات، ب پشــتیوانی ل

رووســیا وەک زلهێــزی کێشــوەری ئۆراســیایی بــۆ رازیکردنــی تورکیــا، عەفرینــی 

 فرۆشــتووەتە تورکــەکان. ئــەم گەمەیــە جــارێ دیــار نییــە تاکــەی دەخایەنێــت. 

***

ــە كــە راوێــژكاری  ســامۆیل پ.هانتینگتــۆن )1927 – 2008( زانایەكــی ئەمریكایی

ــی جــۆن  ــەری ئینســتتیوتی توێژینەوەكان ــكا  و بەڕێوەب ــی ئەمری ــری بەرگری وەزی

ــووە. كتێبــی )پێكدادانــی شارســتانییەكان(  م.ئۆلینــی ســەربە زانكــۆی هارڤــارد ب

ــەوەی زۆری  ــی دەنگدان ــتی جیهان ــەر ئاس ــە لەس ــراوە ك ــەرەكی ناوب ــۆری س تی

هەبــوو. پــاش هەڵوەشــانەوەی یەکێتــی ســۆڤیەت  و كۆتایــی جەنگــی ســارد، الی 

خۆیــەوە هەوڵیــداوە ســەر لــە رێســا تازەكانی سیســتەمی نوێی جیهــان دەربكات. 



187

عەفرین .. دەروازەی دەریای نێوەڕاست

ــی  ــاری )پێكدادان ــرس( وت ــەن ئەفێ ــاری )فۆری ــە گۆڤ ــە ســاڵی 1993 ل ــەو ل ئ

ــدە سیاســی  ــە نێوەن ــی زۆری ل ــە ئاڵۆزییەك ــردەوە ك شارســتانییەكان(ی باڵوك

ــە لێیكــرا،  ــەو پێشــوازییە زۆرەی ك ــر لەبەرئ ــەوە. دوات ــدا نای  و ئەكادیمییەكان

ــاو چاپكــرد. ئــەو دەڵــێ  لــە 1996 وتارەكــەی لەتوێــی كتێبێكــدا بەهەمــان ن

جیاوازیــی  لەســەر  جیهــان  جیۆسیاســییەكانی  كێشمەكێشــە  لەمــەودوا 

ئایدیۆلۆژیــا یاخــود ئابــووری نیــن، بەڵكــو لەمــەودوا هــۆكاری فەرهەنگییــان 

 Sammuel P.Huntington، “ The Clash of Civilizations ،  ( هەیــە 

 .)1993، 49

ــەش دەكات:  ــتانیدا داب ــت شارس ــەر هەش ــان بەس ــدا جیه ــە تێزەكەی ــەو ل ئ

 – ســالڤ  شارســتانیی  ناوەندیەتــی،  ئەمریــكا  كــە  رۆژئــاوا  شارســتانیی 

ــیۆس(  ــینیك )كۆنفۆش ــتانیی س ــی، شارس ــیا ناوەندیەت ــە رووس ــس ك ئۆرتۆدۆك

ــی،  ــە هیندســتان ناوەندیەت ــدۆس ك ــی، شارســتانیی هین ــن ناوەندیەت ــە چی ك

شارســتانیی ژاپۆنــی كــە ژاپــۆن ناوەندیەتــی و تــاك واڵت  و تــاك شارستانیشــە، 

شارســتانیی  نییــە،  ناوەنــدی  واڵتــی  هێشــتا  كــە  ئیســالمی  شارســتانیی 

ــەڵ  ــت، لەگ ــدا دەگێڕێ ــدی تێ ــی ناوەن ــل رۆڵ ــە بەرازی ــن ك ــكای التی ئەمری

شارســتانیی ئەفریقیایــی كــە ئەفریقیــای باشــوور ناوەندیەتــی. دواتریــش 

شارســتانیی بودایــی بــۆ ئەمانــە زیادكــرد كــە دەڵــێ میامنــار ناوەندەكەیەتــی.

نەتەوەیــی   ســنوورە  لەســەر  پێكدادانــەكان  چیــر  لەمــەوال  دەڵــێ  ئــەو 

جیاكردنــەوەی  ســنوورەكانی  لەســەر  بەڵكــو  نابــن،  ئایدیۆلۆژییــەكان  و 

بــۆ منوونــە دەڵــێ شــەڕی كەشــمیر شــەڕی  شارســتانییەكان روودەدات. 

رسبســتان  كرواتســتان  و  بۆســنیا،  شــەڕی  هیندۆســە،  ئیســالم  و  نێــوان 

شــەڕی نێــوان ئیســالم، كاتۆلیــك  و ئۆرتۆدۆكســە. نائارامییەكانــی قەفقــاز 

لــە چیچانیــش شــەڕی نێــوان ئیســالم  و ئۆرتۆدۆكســە. ئــەو دەوڵەتــەكان 
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ــد،  ــاوك – ناوەن ــی ن ــن دەكات: دەوڵەت ــەكان پۆلێ ــە فەرهەنگیی ــی بنیات بەپێ

 Sammuel( ــرازاو ــی لێك ــك  و دەوڵەت ــی تەری ــك، دەوڵەت ــی ئۆرگانی دەوڵەت

 .)17-P.Huntington، Medeniyetler Catismasi،1997،15

بــۆ منوونــە ئەمریــكا، فەرەنســا  و ئەڵانیــا دەوڵەتــی نــاوك – ناوەنــدن، دەوڵەتــی 

ئۆرگانیــك ئەوانــەن كــە شارســتانییەكەیان تەنیــا یــەك دەوڵەتــی هەیــە  و ژاپــۆن 

منوونــەی ئەمەیــە، دەوڵەتــی تەریــك ئەوانــەن كــە لەنێــو كۆمەڵگــەی مرۆییــدا 

ــە  ــەن ك ــش ئەوان ــی لێكرازاوی ــیۆپیا، دەوڵەت ــە وەك ئەس ــان نیی ــچ خزمێكی هی

ســەربە یــەك شارســتانی نیــن  و لەنێــوان دوو یاخــود چەنــد شارســتانییەكدا كایــە 

دەكــەن  و نــە ئەمیانــن  و نــە ئەویــان. وەك توركیا كە لەنێوان شارســتانیی ئیســالم 

 و رۆژئــاوادا یــاری دەكا  و بەتەواوەتــی رەنگــی هیچیانــی نییــە. بەمدواییــە تورکیا 

لــەم پێگەیــە تێگەیشــتووە و خەریکــی خۆبنیاتنانەوەیــە بــە رووکاری ئیســالم. 

ــوەی شارســتانیی  ــە چوارچێ ــدا ل ــەی هانتینگتۆن ــی تیۆرییەك ــە توێ كوردســتان ل

ئیســالمیدا پۆلێــن دەكرێــت. ئــەم شارســتانیەش ســێ ناوچــەی هــەن كــە یەكیــان 

رۆژهەاڵتــە، یەكیــان رۆژئاوایــە  و یەكیشــیان ناوەنــدە. كوردســتان لــە ناوچــەی 

ــنامەی  ــەكان ناس ــێ یەك ــێ دەش ــەو دەڵ ــالمیدایە. ئ ــتانیی ئیس ــدی شارس ناوەن

خۆیــان بگــۆڕن، بــەاڵم بەدەگمــەن دەتوانــن شارســتانییەكەیان بگــۆڕن. لەبــەر 

ئەمــە ناســنامەی شارســتانی نەگۆڕ  و ســتاتیكە  و ئەمــە كوردســتانیش دەگرێتەوە 

كــە ناتوانــێ  لــە ناســنامەی شارســتانی ئیســالمیی خــۆی رابــكات.

ــرازاوە  و  ــی لێك ــتانییەوە واڵتێك ــنامەی شارس ــەڕووی ناس ــا ل ــێ توركی ــەو دەڵ ئ

ناتوانــێ  لەنێــوان ئیســالم  و رۆژئاوادا خــۆی یەكالیی بكاتەوە، لەكاتێكــدا لەوەتای 

ئیســالمگەراكان لــەو واڵتــە دەســەاڵتیان بەدەســتەوە گرتــووە، ئــەم پرســە بــەرەو 

یەكالبوونــەوە دەچێــت. واتــە توركیــا رووی لــە قیبلــەگای شارســتانییەكەی خــۆی 

كــردووە كــە ئیســالمە. بۆیــە ئــەو پێشــنیازی كــردووە كــە توركیــا بگەڕێتــەوە بــۆ 
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ــال  ــی مســتەفا كەم ــە خەونەكان ــتانییەكەی خــۆی  و واز ل ــنامە شارس ســەر ناس

بێنێــت. دەشــڵێ ئەگــەر توركیــا ئەمــە بــكات، دەتوانــێ  ببێتــە قیبلــەگا  و ناوەندی 

شارســتانیی ئیســالمی، چونكــە الی ئــەو گرفتــی ســەرەكی شارســتانیی ئیســالمی 

ئەوەیــە كــە واڵتێكــی ناوەندیــی نییــە. 

ــی شارســتانیی ئیســالمی، راســتەوخۆ  ــی ناوەندی ــە واڵت ــا ببێت ــەر توركی جــا ئەگ

ــت، چونكــە كوردســتان هاوســێی  ــورد  و كوردســتان دەبێ كاریگــەری لەســەر ك

توركیایــە، واتــە هــەم توركیــا كاریگــەری لەســەری هەیــە  و هــەم كوردســتانیش 

ــا  ــا هەیــە. تەنانــەت شــارەزاكان دەڵێــن ئەگــەر توركی كاریگــەری لەســەر توركی

ــەوە دوور  ــەوێ، ئ ــتانیش رێكبك ــەڵ كوردس ــكا  و لەگ ــورد چارەســەر ب پرســی ك

ــۆ ســێیەمجار  ــە موســڵانەكان ب ــی تورك ــە گەورەكان ــژووی وەرچەرخان ــە مێ نیی

ــی  ــە هاوكاری ــانیدا ب ــەلجوقی  و عوس ــەردەمی س ــە لەس ــەوە ك ــارە ببێت دووب

ــزی گــەورەی شارســتانی.  ــە هێ ــان ببن كــورد توانیی

ــە  ــەوێ ل ــری خــۆی و نای ــە ئەوی ــردووە ب ــوردی ک ــا ک ــە تورکی ــەاڵم بەمدوایی ب

ــە بازنــەی  رۆژئــاوای فراتــدا جێگیربــن. بۆچــی؟ چونکــە ئــەم پێگەیــە کــورد ل

تورکــەکان دەردەهێنــێ و بــەرەو ســەربەخۆییان دەبــات. بۆیــە پێگــەی عەفرین 

بــۆ خــۆی بــە ســەرچاوەی هەڕەشــە وەســف دەکات و کردوویەتــی بــە دۆزی 

نیشــتانیی خــۆی. تەنانــەت عەفرینیــان کــردووە بە مەســەلەی "ســێوی ســوور" 

کــە حیکایەتــی داگیرکارییەکانــی تورکــە ئۆغــوزەکان دەگێڕێتەوە. نەژادپەرســتی 

ســەری خــۆی هەڵگرتــووە و عەفرینــی دووچــاری جەنگێکــی ترســناک کــردووە. 

***

ــوەی  ــە نی ــە شــاگردەكانی ســپایكانە كــە ل ــك ل ــارد كۆهــەن یەكێ ســائول بێرن

دووەمــی ســەدەی بیســتەم ســەریهەڵداوە. ئــەو لــە كتێبــی )سیســتەمی 

ــوە.  ــۆی دەربڕی ــییەكانی خ ــە جیۆسیاس ــی(دا بیروبۆچوون ــی جیهان جیۆپۆلیتیك
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ــە  ــە ك ــەوە دووبەندیی ــەڕووی پێكهات ــكا ل ــە جیۆپۆلیتی ــە ك ــش پێیوای كۆهەنی

ــن  ــە. گرنگری ــەوزی دەریایی ــیان ح ــوەرییە  و ئەویریش ــەوزی كیش ــان ح یەكی

فاكتــەری یەكالكردنــەوەی هەمــوو حەوزێكــی جیۆســراتیژی  و جیۆسیاســی 

ــە.  ــەوە هەی ــوەری  و دەریایی ــدی كیش ــە رەهەن ــدی ب پەیوەن

بەشــێكدا  چەنــد  بەســەر  جیۆپۆلیتیــكا  پێكهاتــی  ئــەوەوە  لەدیــدی 

ــد  ــە چەن ــەم حەوزان ــراتیژییە، ئ ــەوزی جیۆس ــان ح ــدەبێت: گەورەكەی دابەش

ــە ناوچــەی دەروازە، ناوچــەی  ــەوە، دوای ئەم ناوچــەی جیۆسیاســییان لێدەبێت

گوشــار و رشیتــی شــكێنۆك دێــن  و لەمــە بچووكریــش دەوڵەتــە نەتەوەییەكانــن. 

ناوچــەی دەروازە ئــەو شــوێنانەن كــە لەنێــوان دوو شارســتانی، دوو حــەوز، دوو 

ناوچــە  و تەنانــەت دوو دەوڵەتــدا رۆڵــی پــرد  و دەروازەیــان هەیــە  و لەمبــەر 

بــۆ ئەوبــەر  و لەوبــەر بــۆ ئەمبــەر شــت دەگوازنــەوە. ناوچەكانــی گوشــاریش 

ئەوانــەن كــە لەنێــوان دوو كیشــوەر، دوو حــەوز، دوو ناوچــە  و دوو دەوڵەتــدا 

ــێنەوە. ــەون  و دەپلیش ــە دەك ــزی پێچەوان ــتۆی هێ ــەر پاڵەپەس ب

رشیتــی شــكێنۆكیش ئــەو ناوچانــەن كــە لەنێــوان دوو حــەوزدا هەڵكەوتــوون  و 

لەبەرئــەوەی دەوڵەتــە پێكهێنەرەكانــی لەنێــوان خۆیانــدا كێشــەی نەتەوەیــی، 

ــن لەگــەڵ یەكــر بســازێن  و  ــە، ناتوان ــی  و سیاســییان هەی ــی، چینایەت مەزهەب

ــەردەوام  ــش ب ــی دەوروبەری ــن. زلهێزەكان ــەردەوام بەدەســت كێشــەوە دەناڵ ب

ناوچــە  لەبەرئەمــە  تێدەژەنــن.  دەســتی  دەقۆزنــەوە  و  كەلەبــەرە  ئــەم 

ــە گێرە وكێشــەدان  ــن  و هــەر ل ــەوە نابین ــی بەخۆیان ــەت ئارام شــكێنۆكەكان ق

 .)Saul Bernard Cohen، Geopolics of the World Sistem،2002،79(

ــەكان،  ــە نەتەوەیی ــز دەوڵەت ــە ری ــكێنۆك ب ــەی ش ــاش ناوچ ــێ پ ــراو دەڵ ناوب

دەوڵەتــە ژێرنەتەوەییــەكان  و دەوڵەتــە بەرشكســتەكان دێــن. ئامــاژە بــۆ 

ــی  ــەردەمە بەهێزبوون ــەم س ــارەكانی ئ ــە رووخس ــك ل ــە یەكێ ــەوە دەكات ک ئ
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ــۆ  ــەكان ب ــدا هەوڵ ــای ئەمەش ــە پەن ــەاڵم ل ــە، ب ــی  و ناوچەگەرایی جیهانگەرای

بەهێزكــردن و هێشــتنەوەی دەوڵەتــی نەتەوەیــی بەردەوامــە. هەروەهــا پێیوایە 

تاوەكــو 25 ســاڵی ئاینــدە ژمــارەی دەوڵەتــە نەتەوەییــە تازەپەیدابــووەكان 

چەنــد قــات زیــاد دەكات. بۆیــە لــەو بڕوایەدایــە كــە لــە ئایندەیەكــی نزیكــدا 

ــدا  ــی تێ ــەی بەدەوڵەتبوون ــێ  و زەوین ــە دەب ــەو واڵتان ــك ل ــتانیش یەكێ كوردس

هەیــە. بەبۆچوونــی ئــەو ئێســتا كــورد لــە كوردســتان خەریكــن دواقۆناخــەكان 

ــڕن.  ــان دەب ــی خۆی ــی نەتەوەی ــی دەوڵەت ــۆ جاڕدان ب

كۆهــەن كوردســتان لــە ریــزی بزاڤــە جوداخوازەكانــدا پۆلێــن دەكا ت و دەڵــێ 

ئــەم ناوچەیــە وزە  و ویســتێكی زۆری بــۆ ســەربەخۆیی  و پێكەوەنانــی دەوڵەتی 

نەتەوەیــی هەیــە. پێیوایــە جاڕدانــی دەوڵــەت بــە دوو شــێوە دەكرێــت: یــان لــە 

رێگــەی مەدەنییــەوە دەكــرێ یاخــود لــە رێگــەی پێشــمەرگانەوە كــە ئــەو بــە 

تیــرۆر نــاوی دەهێنێــت. دەربــارەی توركیــاش دەڵــێ، لــەو واڵتــە كوردســتانێك 

دروســتدەبێ كــە لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتان لــە عێــراق بــەرەو یەكگرتنــەوە 

بەرژەوەندییــە  بــە  زیانێــك  هیــچ  بێتەكایــەوە  ئەمــە  ئەگــەر  دەڕوات. 

ــە ناگەیێنێــت.  ــا  و كەنارەكانــی ئــەو واڵت ــە ئەناتۆڵی ــا ل حەیاتییەكانــی توركی

ــكا،  ــووری ئەمری ــەن: باك ــی ئەمان ــەوزی دەریای ــراتیژییەكانی ح ــە جیۆس ناوچ

رۆژئــاوای ئەوروپــا، خــوارووی بیابانــی ئەفریقیــا  و ئۆقیانــووس. هارتالنــد 

ــیاش  ــی ئاس ــەی رۆژهەاڵت ــوەرین. ناوچ ــەوزی كیش ــە ح ــەر ب ــیاش س  و ئۆراس

پــاش هەڵوەشــانەوەی یەکێتــی ســۆڤیەت ئەوەتــا خەریكــە دەبێتــە حەوزێكــی 

جیۆسیاســی ســەربەخۆی كیشــوەری – دەریایــی ئامێتــە. لــەالی ئــەو رۆژهەاڵتی 

ناســەقامگیری  هیاللــی  بــە  ســەر  جیۆسیاســی  ناوچەیەكــی  نێوەڕاســت 

جیۆســراتیژییە )مامەنــد رۆژە، پێغەمــی جیۆپۆلیتیــکا، 2012، 308( كــە لــە 

ــگالدش  و  ــتان، بەن ــتان، پاكس ــیا )هیندس ــووری ئاس ــت: باش ــە پێكدێ دوو ناوچ
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رسیالنــكا( لەگــەڵ رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت )واڵتانــی ئاســیای نزیــك  و بەشــێك 

ــا(.  ــووری ئەفریقی ــە باك ل

بەمجــۆرە كوردســتان ســەر بــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتە كــە بۆخــۆی ناوچەیەكــی 

ــارێ زۆری  ــە ج ــە. وات ــراتیژیی جیهان ــەقامیگری جیۆس ــی ناس ــە هیالل ــەر ب س

مــاوە هیاللــی ناســەقامگیری جیۆســراتیژی جیهــان جێگیــری بەخۆیــەوە ببینــێ 

 و چەندیــن رشیتــی شــكێنۆكی هەیــە كــە بەســەر ناوچــەی هەژموونــی حــەوزە 

دابەشــبووە. كوردســتانیش  ناوچــە جیۆسیاســییەكاندا  و  جیۆســراتیژییەكان 

ــەش  ــە ئەم ــتە ك ــی نێوەڕاس ــكێنۆكی رۆژهەاڵت ــی ش ــی رشیت ــێكی پچووك بەش

ــە. ــی ناســەقامگیری جیۆســراتیژی جیهان ــی هیالل ــە تەونەكان ــك ل یەكێ

ــیعە  ــڵان، ش ــوو، موس ــە، ج ــەی فەڵ ــت كێش ــت بەدەس ــی نێوەڕاس رۆژهەاڵت

تــورك، فــارس، عــەرەب، كــورد،  – ســوننە - عەلــەوی، دوورزی، ماڕۆنــی، 

ئازەربایجانــی، بەلــووچ، ســوودانی  و رەشــەوە ئــازار دەكێشــێت. هێشــتا زووە 

بۆخــۆی و بەهێــزی خــۆی بتوانــێ  ئەمانــە چارەســەر بــكات  و ببێتــە ناوچەیەکی 

ــا.  ــی ئەوروپ ــەربەخۆ وەك یەكێت ــی س جیۆسیاس

عەفریــن کــە ئەوپــەڕی جەمســەری رۆژئــاوای کوردســتانە، لــە ناوجەرگــەی ئــەم 

رشیتــە شــكێنۆك  و هیاللــە ناســەقامگیرە جیۆسیاســیەدا هەڵکەوتــووە  و بتــەوێ  

و نەتــەوێ كاریگــەری توونــدی ئــەم ناوچەیــەی لەســەر دەبێــت  و بەئەســتەم 

دەتوانــێ خــۆی بكاتــە ناوچەیەکــی پەرژینــی، یاخــود ناوچەیەکــی دەروازە.

 

***

ــە  ــە ب ــە ك ــە نوێیەكان ــییە رووس ــە جیۆسیاس ــك ل ــن یەكێ ــاندەر دووگی ئەلێكس

مامۆســتای ئۆراســیایی نوێــش نێوبانگــی دەركــردووە. ئــەو ماوەیــەك لــە 1998 

ــارەزاكانی  ــتاش ســەرۆكی ش ــووە  و ئێس ــیا ب ــای رووس ــژكاری دۆم – 2003 راوێ
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ــە.  ــی دۆمای ــژكاری ئاسایشــی نەتەوەی ــە دەســتەی راوێ ــكای ســەر ب جیۆپۆلیتی

تیۆرییــە  دووگیــن  جیهانیشــە.  ئۆراســیایی  بزاڤــی  ســەرۆكی  هەروەهــا 

ــی  ــدەی جیۆسیاس ــكا، ئاین ــی جیۆپۆلیتی ــی )بناخەكان ــە كتێب ــەرەكییەكەی ل س

ــكردووە.  ــە وردی باس ــیا( ب رووس

 لــەو تیۆرییەیــدا دەڵــێ جیۆپۆلیتیــكا زانســتێكە كــە دووفاقــی ســەرەكی 

ــرۆڤ  ــو م ــەش تاوەك ــەم دووبەندیی ــە  و ئ ــۆكراتیای تێدای ــا  و تاالس تایلۆرۆكراتی

ــەم  ــتانییەكانیش ل ــەوەوە شارس ــدی ئ ــە دی ــت. ل ــژەی دەبێ ــەر درێ ــت ه مابێ

یــان شارســتانیی كیشــوەرین یاخــود دەریایــی.  نیــن،  بــەدەر  دووفاقییــە 

شارســتانیی ســاحیلی كــە لەنێوانــدان  و تایبەمتەندیــی هــەردوو شارســتانی 

كیشــوەری  و دەریاییــان بەتێكەڵــی هەیە،شارســتانیی رەســەن نیــن  و ســاختەن. 

ئەمانــە شارســتانی نیــن بەڵكــو دووڕەگــی ناڕەســەنی هــەردوو شارســتانییەكەن 

 و ناشــێ بــە شارســتانیی ســەربەخۆ پۆلێــن بكرێــن )الکســندر دوغیــن، اســس 

 .)196  ،2004 الجیوبولیتیــکا، 

ــوەری  ــتانیی كیش ــەر شارس ــی بەس ــتانیی دەریای ــڕۆ شارس ــێ ئەم ــن دەڵ دووگی

ــۆی  ــی خ ــە بەهاكان ــتێك ب ــوو ش ــەوێ هەم ــەركەوتووە  و دەی ــیاییدا س ئۆراس

بپێوێــت. ســراتیژی شارســتانی ئەتڵەســیی رۆژئاوایــی ئەوەیــە كــە بەپێــی 

ــێ  و  ــە رەگوڕیشــەوە هەڵیبكەن ــدا  و ل ــارۆ ب ــدا ئۆراســیا گەم ســراتیژی ئاناكۆن

دووچــاری خۆبەدەســتەوەدانی بــكات. بۆ ئەمەش پێویســتە ئۆراســیا ســەرلەنوێ 

ئەركــە جیۆسیاســییەكەی  و پەیامــە شارســتانییەكەی بەجێبگەیەنێــت. ئۆراســیا 

پێویســتە هەڵســێتەوە  و لەبەرانبــەر شارســتانیی سوودپەرســتی بازرگانــی – 

ــتێتەوە.  ــاوادا بوەس ــی رۆژئ دەریای

ــك  ــو تێكەڵێ ــا، بەڵك ــە ئەوروپ ــە ئاســیایە  و ن ــیا ن ــن، ئۆراس ــی دووگی بەبۆچوون

لــە هەردووكیانــە. ئــەم تێكەڵبوونــەش كەســێتی  و شارســتانیی تایبەتــی خــۆی 
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ــە.  ــان رۆژهەاڵت ــاوا ی ــە رۆژئ ــەر ب ــێ س ــێ  بڵ ــەس ناتوان ــە ك ــتووەتەوە ك خس

و  ئەوروپــا   لەنێــوان  جوگرافییەكــەی  پێگــە  وەك  رووس  میللەتــی  پێگــەی 

ئاســیادایە  و دەمــی لــە خوانــی شارســتانیی رۆژئــاوا  و رۆژهەاڵتیشــدایە. 

ــووە   ــتانییەكەی هەڵگرت ــی هــەردوو شارس ــك ســیفەتی جوان بەمجــۆرە كۆمەڵێ

و لــە پرۆســەی گەشەكردنیشــیدا كۆمەڵێــك شــتی دیكەیشــی بــۆ زیادكــردوون 

ــیایی  ــی ئۆراس ــومناكردنی رۆح ــدن  و نەش ــان، خوڵقان ــەی داهێن ــە لووتك ــە ب ك

ــی  ــرباڵ – دیموكراس ــازاڕ  و لی ــەوە، ب دەزانرێــن. ئەمــە لەكاتێكدایــە كــە نەت

ــی  ــە بكەوێــت. دەوڵەت ــێ رووســیا دوای ئەمان بەرهەمــی ئەتڵەســیەكانن  و ناب

لــە رووســیا ســەرناكەوێ، چونكــە رۆحــی رووســی رۆحێكــی  نەتەوەیــی 

 Aleksander( ــە ــوەرییەش ئیمپراتۆریەت ــە كیش ــۆرە رۆح ــوەرییە  و ئەمج كیش

 .)Dugin، Rus Jeopolitigi، 2007، 47

ئــەو بــۆ سیســتەمی ئاینــدەی رووســیا ئیمپراتۆریــا پێشــنیاز دەكات. ئــەم 

میحوەرێــك  هەریەكەیــان  كــە  بەنــدە  پایــە  ســێ  لەســەر  ئیمپراتۆریایــە 

دەگرنــەوە: میحــوەری رۆژئــاوا میحــوەری مۆســكۆ – بەرلینــە كــە بــەرەی 

رۆژئــاوای ئیمپراتۆرییەكــە پتــەودەكات. میحــوەری رۆژهــەاڵت میحــوەری 

میحــوەری  دەكات  و  قایــم  رۆژهــەاڵت  بــەرەی  كــە  تۆكیۆیــە   – مۆســكۆ 

نێوەڕاســتیش میحــوەری مۆســكۆ – تارانــە كــە ئۆراســیا بــە قوواڵیــی جیهانــی 

ئیســالمییەوە دەبەســتێتەوە  و بــەرەی باشــووری رۆژئــاوای ئۆراســیا لەبەرانبــەر 

هێــزە ئەتڵەســییەكان یەكالیــی دەكاتــەوە. ئــەو دەڵــێ ئەمریــكا دەیــەوێ 

سیســتەمێكی تاكجەمســەر بســەپێنێ  و پێویســتە ئۆراســیا بەرهەڵســتی بــكا  و 

 Aleksander Dugin،( جیهانێكــی فرەجەمســەر  و فرەناوەنــد پێكەوەبنێــت

 .)Moskova – Ankara Ekseni، 2007، 51

كوردســتان لــە تیۆرییەكــەی دووگینــدا ســەر بە شارســتانیی كەنارییە كــە بۆخۆی 
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شارســتانییەكی ناڕەســەنە  و ناچــارە خــۆی لەبــەرەی شارســتانیی دەریایــی 

یاخــود كیشــوەریدا یەکالبكاتــەوە. ئــەو ناوچەیــەی كــە كوردســتانی لێیــە ســەر 

بــە شارســتانیی ئیســالمییە كــە بــەرەی باشــووری ئۆراســیا پێكدەهێنێــت. ئــەم 

ناوچەیــە ئێــران  و توركیــای تێدایــە كــە بــۆ پاراســتنی ناوەنــدی ئۆراســیا گەلێــك 

ــە دژی  ــە ل ــەم بزووتنەوەی ــێ ئ ــێ، دەب ــە كــورد دەڵ ــەو ســەبارەت ب گرنگــن. ئ

ئەتڵەســییەكان بقۆزرێتــەوە  و تاوەكــو دەكــرێ لــە ئێــران دووربخرێتــەوە، 

چونكــە ئێــران ســەنگەری باشــووری ئۆراســیایە. 

ئــەو پێیوایــە توركیــا ئێســتا لــە ئــۆردووگای ئەتڵەســی وەڕس بــووە  و پێویســتە 

ــۆ  ــەوە. ب ــیا نزیکبکرێت ــە ئۆراس ــرێ و ل ــۆ دەربهێ ــە نات ــووە ل ــک ب هەرچۆنێ

ــەم پرســە  ــە ئ ــتەوە  و وای لێبكــرێ ك ــێ پرســی كــورد زەق بكرێـ ئەمــەش دەب

ــتی  ــدا بەڕاس ــی عەفرین ــە پرس ــت. ل ــیا ببێ ــاری ئۆراس ــڕێ و ناچ ــتی لێبب بڕس

سیاســەتڤانانی رووس بەپێــی ئــەم بۆچوونــەی دووگیــن کاریــان کــرد. ســەرەتا 

لــە پرســی کــوردی ســووریا نزیکبوونــەوە و تەنانــەت هێــزی  بەگەرمــی 

چاودێرییــان لــە عەفریــن جێگیرکــرد. دواتــر ئــەم کارتەیــان فرۆشــتە تورکــەکان 

و لــە عەفریــن کشــانەوە، چونکــە پێیانوایــە کــورد داردەســتی ئەتڵەســییەکانن. 

ــا دژوارە، چونكــە ئەمــە  ــۆ توركی ئــەو دەڵــێ چارەســەركردنی كێشــەی كــورد ب

دەبێتــە هــۆی لەگرێژەنەچوونــی ئــەو پرەنســپیە جیۆسیاســیانەی كــە كەمالیزمی 

لەســەر بەنــدن  و ئەمــەش شــیرازەی توركیــا دەپســێنێت. ئەمــڕۆ توركیــا لەبــەر 

كێشــەی كوردســتان لــە عێــراق و لــە ســووریا، دەســتێوەردانی ئەمریــكا  و 

بەجیهانیبــوون، لەبــەردەم دووڕیانێكــی ترســناكدایە. بۆیــە پێشــنیازدەكات 

ــەوە. ــە ئۆراســیا نزیكبكات ــەم پرســانە خــۆی ل ــی ئ ــۆ دەربازكردن ــا ب توركی

 

***
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ــە ســەردەمانێك مامۆســتای  ــا ك ــری دەرەوەی توركی ــوو وەزی ئەحمــەد داودئۆغڵ

زانكــۆش بــووە، نێوبانگــە ئەكادیمییەكــەی زیاتــر پەیوەنــدی بــە كتێبــی )قوواڵیی 

ســراتیژی(یەوە هەیــە كــە بەجۆرێــك تیۆرییەكــی نیوعوســانییە. ئــەم تیۆرییــە 

رەنگبــێ یەكێــك لــە تیۆرییــە ســەرەتاییەكانی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بێــت كــە 

بیرۆکەیــەک بــۆ پێكەوەنانــی گرۆبەنــدی یاخــود یەكێتییەكی ناوچەیی پێشــكەش 

ــە  ــدی ب ــە پەیوەن ــەوە دەســتپێدەكات ك ــەو چەمك ــر ل ــەش پ دەكات. تیۆرییەك

پاشــاوەكانی كۆمەڵگــەی عوســانییەوە هەیــە. 

بەپێــی ئــەم تیۆرییــە، توركیــا وەك ناوەندێــك دەخوێرێتــەوە كــە لــە نووكــی ئــەم 

پەڕگاڵــەوە بەچواردەوریــدا دەڕوانرێــت. ئــەم پەڕگاڵــە ســەرەتا پێــدراوە نەگــۆڕ  و 

گۆڕاوەكانــی هێــز دەخاتــەڕوو، پاشــان فۆرموولــی هێــز ئــاوا دەخاتــە بەردەســت: 

پێــدراوی نەگــۆڕی هێــز: مێــژوو، جوگرافیــا، كولتــوور و دانیشــتووان + پێــدراوی 

گــۆڕاوی هێــز: توانــای ئابــووری، توانــای تەكنۆلــۆژی  و توانــای ســەربازی لەگــەڵ 

ــەوە  و  ــی كۆدەكرێن ــرادەی سیاس ــراتیژی + ئی ــی س ــراتیژی + پالن ــی س زیهنیەت

 Ahmet Davutoglu، Stratejik( فۆرموولــی هێزیــش لەمــەوە دەردەكەوێــت

 .)Derinlik، 2009، 17

جــا ئەگــەر لــە نووكــی ئــەم پەڕگالــەوە بــۆی بڕوانیــن، ئــەوە تەوەرەكانــی 

پاشــاوەی عوســانی بەســەر ســێ حــەوزدا دابەشــدەكات: حــەوزی وشــكانیی 

ــك  ــی نزی ــەوزی دەریای ــت(، ح ــی نێوەڕاس ــاز، رۆژهەاڵت ــكان، قەفق ــك )بەڵ نزی

ــداو(  و  ــای ســپی، كەن ــی دەری ــی مەڕمــەرە، رۆژهەاڵت ــای رەش، بوغازەكان )دەری

حــەوزی كیشــوەری نزیــك )ئەوروپــا، قوواڵیــی ئاســیا، باكــووری ئەفریقیــا(. 

ــن دەكات.  ــا پۆلێ ــانی توركی ــی پەلكش ــۆرە حەوزەكان بەمج

بــۆ گەیشــن بــەم حەوزانــە چەنــد ئامرازێكــی ســراتیژیش وەك میكانیــزی 

پیادەكــردن دەخاتــەڕوو كــە بریتیــن لەمانــە: ناتــۆ  و كارە ســراتیژییە نوێیەكــەی، 
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ــالمی  ــی ئیس ــراوی كۆنفرانس ــا، رێكخ ــی ئەوروپ ــایش  و هاوكاری ــراوی ئاس رێكخ

ــراوی  ــیا، رێكخ ــی ئەفرۆئۆراس ــی  و جیۆفەرهەنگ ــەری جیۆسیاس ــی كاریگ – هێڵ

هاوكارییــە ئابوورییــەكان )ئیكــۆ(  و قوواڵیــی ئاســیا، كۆمــكاری ئابووریــی 

دەریــای رەش، ســتێپەكان  و دەریــای رەش، گرووپــی 20  و سیاســەت  و ئابووریــی 

نێودەوڵەتــی. بــۆ ئەمــە خوازیــاری ئەوەیــە كــە توركیــا پلە بــە پلە ئەم ســراتیژییە 

ــكات. پیادەب

ــی  ــی جیۆسیاس ــك گرفت ــەی كۆمەڵێ ــەم پڕۆژان ــی ئ ــۆ پیادەكردن ــا ب ــارە توركی دی

گرنگیشــی لەبەردەمدایــە كــە بەبــێ چارەســەركردنی ئەمانــە ئەســتەمە بتوانــێ  

هەنگاوێــك بــەرەو پێشــەوە بنێــت. ئــەم كۆســپە جیۆسیاســییانە بریتین لــە: ئێران 

كۆســپێكی مەزهەبــی - جیۆسیاســی گرنــگ كــە رێگــە لــە پەلكوتانــی ناوچەیــی 

توركیــا لــە زەوینەی ئیســالمیی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا دەگــرێ  و وزەكانی دەكاتە 

دووكــەرت، ئیرائیــل كــە وەك ســوپەرهێزێكی ناوچەیــی بێدەنــگ كۆســپ بــۆ 

فراوانخوازییەكانــی ئەنقــەرە دەنێتــەوە، رووســیا كــە لــە قەفقــاز  و ئاســیای ناوەند 

ئاســتەنگ بــۆ خەونــە جیۆسیاســییەكانی توركیــا دروســتدەكات. هەروەها لەســەر 

ئاســتی ناوخۆیــی  و لەســەر ئاســتی ژێرناوچەییــش لەگــەڵ كۆســپی جیۆسیاســی 

كــورد بــەرەوڕووە كــە رۆژبــەڕۆژ پانتاییەكــەی زیاتــر دەكشــێت. 

داودئۆغڵــوو ســەبارەت بــە كوردســتانیش دەڵــێ پاشــخانی جیۆسیاســی كێشــەی 

ــران   ــی ئێ ــاز، بان ــادۆڵ، قەفق ــی ئەن ــتی ناوچەكان ــە لەنێوەڕاس ــە ك ــورد ئەوەی ك

ــای  ــای رەش، دەری ــەوزی دەری ــوار ح ــتی چ ــە نێوەِڕاس ــە، ل ــی عەرەبدای و بیابان

قەزویــن، دەریــای ســپی  و كەنداودایــە. پاشــخانە جیۆئابوورییەكەشــی ئەوەیە كە 

بەپێــی فۆرموولــی نــەوت – ئــاو – نــەوت رێككەوتــووە، واتــە نەوتــی قەزویــن، 

ئــاوی كوردســتان  و نەوتــی كەنــداو. پاشــخانە جیۆفەرهەنگییەكەشــی ئەوەیــە كە 

كوردســتان ســێبەندەی ســێ شــەپۆلی جیۆفەرهەنگیــی تــورك، فــارس  و عەرەبــە 
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 .)Davutoglu، Stratejik Derinlik، 2009، 437

ــو حــەوزی وشــكانی  ــوودا لەنێ ــە تیۆرییەكــەی داودئۆغڵ بەمجــۆرە كوردســتان ل

ــفی  ــاری وەس ــی ناچ ــە هینتەرالندێك ــە ب ــتدایە ك ــی نێوەڕاس ــی رۆژهەاڵت نزیك

لەنێــو  توركیایــە،  هاوســێی  لــەوەی  جگــە  كوردســتان  هەروەهــا  دەكات. 

ســنوورەكانی توركیــاش درێژبوونەوەیەكــی جیۆسیاســی هەیــە كــە ئەمــڕۆ 

ــی چارەســەری  ــا دوای 10 ســاڵ بەڵێن ــێ. تورکی ــەوە دەناڵ بەدەســت ئاكامەكانیی

ســەرئەنجام رووی لــە داپڵۆســین کــردەوە. لــە پرســی گشتپرســی باشــووری 

کوردســتاندا لــە کــورد هەڵگەڕایــەوە. دوای ئــەوەش بــۆ پرســی عەفریــن 

دەســتی بــە هێــرش و داگیــرکاری کــرد و سیاســەتی کوردکــوژی و کوردســڕینەوە 

ــی  ــەرکردەکانی تورک ــی س ــز و بەڵێنەکان ــەک تێ ــەش تاڕادەی ــادە دەکات. ئەم پی

بەدرۆخســتەوە کــە بەشــێوەی جۆربەجــۆر دەیانگــوت الرییــان لــە چارەســەری 

ــە!  ــورد نیی ــەی ک كێش

 لــەوە واوەتــر ئەمــڕۆ كێشــەی كــورد لــە ســووریاش تەقیوەتــەوە. پێشــر 

داوودئۆغڵــوو پێیوابــوو كــە كێشــەی كــورد لــە ســااڵنی حەفتاكانــدا بووە پرســێكی 

ــووە  ــدا ب ــە نەوەتەكانیش ــی  و ل ــێكی ئێران ــووە پرس ــتاكاندا ب ــە هەش ــی، ل عێراق

ــەم سەدەیەشــەوە  ــی ئ ــەی دووەم ــە دەی ــڕۆ ل ــا ئەم ــی. ئەوەت پرســێكی توركیای

ــێكی  ــە پرس ــە بووەت ــی. وات ــڕ مەترس ــووریایی پ ــێكی س ــە پرس ــە دەبێت خەریك

ناوچەیــی  و بگــرە ســەرووناوچەییش. لەبــەر ئەمــە پێگــەی كوردســتان لەدیــدی 

ــاری  ــی ناچ ــا هینتەرالندێك ــەك تەنی ــە ن ــی ناچاریی ــووەوە پێگەیەك داوودئۆغڵ

لەتوێــی حــەوزی وشــكانیی نزیكــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دا. واتــە پێگەیەكــە 

ــە.  ــا هەی ــای لەســەر توركی ــا پەیت ــی جیۆسیاســی پەیت كاریگەری



199

عەفرین .. دەروازەی دەریای نێوەڕاست

 كۆبەند: عەفرین و پێگەی جیۆسیاسیی كوردستان

كوردســتان لــە ناوچەیەكــی جیۆسیاســیی گرنگــدا هەڵكەوتــووە كــە رۆژهەاڵتــی 

ــی  ــە رەگەزەكان ــە ك ــە حەیاتییەكان ــە ناوچ ــك ل ــت. یەكێ ــتی پێدەگوترێ نێوەڕاس

هێــزی تێــدا هەیــە  و ئەگــەر بتوانــێ  مــەودای ژیانــی خــۆی بەرفــراوان بــكات، 

ئــەوە كاریگــەری لەســەر دەوروبەرەكــەی دەبێــت. ئەمــەش تەنیــا بــەوە دەكــرێ 

كــە بتوانــێ  پــەل بــۆ دەوروبــەری بهاوێــژێ، دەروویەکــی دەریایــی بدۆزێتــەوە،  

جێــی خــۆی بكاتــەوە  و توخمــە خەوتووەكانــی هێــزی کارا بــکات. عەفرینیــش 

ئــەو دەرووەیــە. 

ــێ  ــەاڵم دەش ــە، ب ــە حەیاتییەكان ــە ناوچ ــك ل ــتان یەكێ ــەوەی كوردس ــەڵ ئ لەگ

یەكێــك لــە خاڵــە الوازە جیۆســراتیژییەكانی ئەوەبــێ كــە واڵتێكــی ناوکیشــوەری 

ــە  ــۆ خۆگەیاندن ــە ب ــەر ئەم ــە. لەب ــی نیی ــنوورێكی دەریای ــچ س ــكانییە  و هی وش

کەنــارەکان هەمیشــە ناچــارە لەكاتــی بێهێزیــدا مــل بــۆ هاوســێكانی كــەچ بــكات 

ــان  ــی كوردســتان دوو شــوێنن: یەکی ــان. تاقــە دەرووی دەریای کــە لەســەر دەری

عەفریــن و رۆژئــاوای کوردســتانە کــە تاوەكــو رۆخەکانــی دەریــای ســپی بەســەر 

هاتایــدا تەنیــا یــەک کاژێــر مــەودای هەیــە. دووەمیشــیان ناوچەكانــی لوڕســتانی 

ــوڕەكان،  ــوون الی ل ــەی بەنەتەوەب ــتنی پرۆس ــەر پێنەگەیش ــەاڵم لەب ــوورە، ب باش

كوردســتان ناتوانــێ  ئــەم دەرووە جیۆســراتیژییەی خــۆی لــە كەنــداو بقۆزێتــەوە 

ــکا، 2012، 594(. ــد رۆژە، پێغەمــی جیۆپۆلیتی )مامەن

ــە  ــە. بۆی ــییەی عەفرین ــە جیۆسیاس ــەم پێگ ــەکان ل ــتیاری و مەترســی تورک هەس

پەیتــا – پەیتــا هاواردەکــەن "نابــێ بــۆ رۆژئــاوای فــرات بپەڕنــەوە". تــورک 

دەیانــەوێ کوردســتان بــۆ هەمیشــە لــە گەمــارۆی وشــکانیدا هەڵبپێکــن. بۆیــە 

ئــەوان باشــر لــە خــودی کــورد لــە گرنگــی ســراتیژیی عەفریــن تێگەیشــتوون. 
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ــە  ئــەوان دەزانــن ئەگــەر منبــج بــە عەفرینــەوە ببەســرێتەوە، ئــەوە کۆتایــی ب

ــەر  ــە ه ــەوێ ب ــە دەیان ــت. بۆی ــتان دەهێرێ ــتنی کوردس ــی چوارپەلبەس خەون

ــۆ  ــان ب ــر ناوەکەی ــە دوات ــەن ک ــوردی پەکبخ ــڕۆژەی راڕەوی ک ــووە پ ــک ب نرخێ

ــوە. ــرۆر گۆڕی راڕەوی تی

 بەپێــی هەندێــك لــە پێناســەكارییە جیۆسیاســییەكان، كوردســتان لەســەر رشیتــی 

هیاللــی ناوەكییــە كــە راســتەوخۆ لەبــەر كاریگەریــی شــەپۆلەكانی نێوجەرگــەی 

ــی  ــو دڵ ــە لەنێ ــژوو ك ــەی مێ ــەپۆلی نێوجەرگ ــە ش ــووە. بۆی ــژوودا هەڵكەوت مێ

زەوییــەوە بــە چــوارالدا پەلدەكوتــێ، بەتوونــدی كوردســتانیش دەگرێتــەوە. بەپێی 

ــد  ــەی هارتالن ــەر بازن ــەم ســەرزەمینە، ب ــە، ئ پێناســەكارییەكی جیۆسیاســی دیك

یاخــود جەرگەســتانی كالســیك دەكەوێــت. بــۆ ئەمــەش كوردســتان یەكێــك لــەو 

ناوچانەیــە كــە لــە ناوچــەی میحــوەری جوگرافیایــی مێــژوو نزیكــە . 

ــەو  ــك ل ــتان یەكێ ــەوە: كوردس ــەوەش دەخوێندرێت ــی دیك ــە رەهەندێك ــە ل ئەم

ســەرزەمینانەیە كــە بــە تەواوكــەری جیۆسیاســی ئۆراســیا دادەنرێــت. واتــە 

ــزی  ــی هێ ــۆ كامڵكردن ــیاییەكەیە، ب ــزە ئۆراس ــە هێ ــان ك ــوەرهێزەكەی جیه كیش

كیشــوەری خــۆی، پێویســتە كوردســتانیش ســەر قەڵەمــڕەوی جیۆســراتیژی خــۆی 

بخــات. لــەم دۆخــەدا كوردســتان بۆخــۆی شایســتەی ئــەوە نییە ببێتــە مەكۆیەكی 

جیۆسیاســی  و تەنیــا دەتوانــێ  یەكێــك لــەو ســووچانە بێــت كــە رۆڵــی تــەواوكاری 

بلۆكــی ئۆراســیا دەگێڕێــت. ئەگــەر پێویســتیش بــکات ئــەوە ئۆراســیا )رووســیا( 

بــۆ کامڵکردنــی پڕۆژەکانــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی دەتوانــێ بیکاتــە قوربانــی. 

ئێســتا لــە عەفریــن ئەمــە دەکات. 

پرســەكە تەنیــا بەمــەوە ناوەســتێ، بەڵكــو هەندێكیــش دەڵێــن نەخێــر كوردســتان 

ــتانی  ــانی شارس ــۆی هەڵكش ــتانیش مەك ــە  و جەرگەس ــتاندا نیی ــو جەرگەس لەنێ

نییــە، بەڵكــو كەنارســتان یاخــود ریمالنــدە كــە بــە النكــی شارســتانییە گرنگەكانی 
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جیهــان دەژمێردرێــت. كوردســتانیش لەنێوەڕاســتی رشیتــی كەنارســتانی جیهانــدا 

بایەخــی  ئەمــەش  نزیكــە.  ســاحیلییەكان  ســەرزەوینە  لــە  و  هەڵكەوتــووە  

جیۆسیاســی پێگــەی كوردســتان چەنــد ئەوەنــدە دەكات. جــا بەپێــی ئــەم تێــزەش 

عەفریــن رێــک قۆرتــی هەڵســووڕانەوە بــەرەو الی ســاحیلە )مامەنــد رۆژە، 

ــکا، 2012 ،366(.  ــی جیۆپۆلیتی پێغەم

بەقســەی ئەوانــەش كــە پێیانوایــە ئۆراســیا هەمــوو ئەوروپــا  و ئاســیا دەگرێتــەوە، 

 Brezezinski،( ئۆراســیا تەختەی شــەترەنجی ملمالنێ جیۆسیاســییەكانی جیهانــە

لەنێــو  كورســتان  ئەمــەش  بەپێــی   .)Buyuk Satranc Tahtasi،2005، 59

ــە ســنوورەكانی  ــا ئەمــە بەڵكــو كوردســتان ل ــەك تەنی نەخشــەی ئۆراســیادایە. ن

ــان  ــدووی وزەی جیه ــە كەن ــە ب ــووە ك ــیادا هەڵكەوت ــاوای ئۆراس باشــووری رۆژئ

ــی  ــی پێكهەڵپژان ــە مەكۆكان ــك ل ــدەوە كوردســتان یەكێ ــەم رەهەن ــت. ل دەنارسێ

ــەكان دەبێــت. بەتایبــەت  ــی  و لۆکاڵیی ــی، ســەرووناوچەیی، ناوچەی ــزە جیهان هێ

ــەم  ــی ئ ــەی مرخ ــە مای ــر دەبێت ــەوە زیات ــە، ئ ــەرچاوەی وزەش ــەوەی س لەبەرئ

ــە عەفریــن ئەمــە بەدیدەکەیــن کــە خەریکــە دەبێتــە هــۆی  ــا ل ــە. ئەوەت هێزان

ملمالنێیەکــی جیهانــی.  ئەگــەر لەدیــدی پێكدادانــی شارستانییەكانیشــەوە لێــی 

بڕوانیــن، كوردســتان ســەر بــە قەڵەمــڕەوی شارســتانیی ئیســالمییە  و لــە هەرێمــی 

نێوەڕاســتی ئــەم شارستانییەشــدا هەڵكەوتــووە. بۆیــە كوردســتانیش وەك بەشــی 

هــەرە زۆری قەڵەمڕەوەكانــی شارســتانی ئیســالمی، بــەرە بــەرە هۆشــیاریی 

ــر  ــە زیات ــدەكا ك ــتانییە وای لێ ــیارییە شارس ــەم هۆش ــەوە. ئ ــتانی دەیگرێت شارس

لــەوەی بــە پێناســی نەتەوەیــی خۆیــەوە بنازێــت، بەپێناســی شارســتانیی خــۆی، 

ــازێ. ــە پێناســی شارســتانیی ئیسالمیشــەوە بن وات

لــەڕووی حــەوزە جیۆســراتیژی  و ناوچــە جیۆسیاسییەكانیشــەوە كوردســتان ســەر 

بــە حــەوزی رشیتــی ناســەقامگیری جیۆســراتیژی جیهانــە كــە لــە دوو ناوچــەی 
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ــەم  ــو ئ ــت. لەنێ ــی نێوەڕاســت پێكدێ ــیا  و رۆژهەاڵت جیۆسیاســی باشــووری ئاس

ناوچەیەشــدا دیــارە كوردســتان لەناوجەرگــەی باكــووری رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا 

هەڵكەوتــووە. پێدەچــێ ئــەم ناوچەیــە تاوەكــو قۆناخێكــی درێژخایــەن هــەر لــە 

دۆخــی رشیتــی شــكێنۆكی پێكداهەڵپژانــدا مبێنێتەوە  و هــەروا بەئاســانی نەتوانێ 

ــەم پێگــە شــكێنۆكە كاریگــەری  ــی یەكپارچــەی جیۆسیاســی. ئ ــە ناوچەیەك ببێت

لەســەر پێگــەی كوردســتانیش دەبێــت. 

ــانی  ــڕەوی كش ــە قەڵەم ــێك ل ــتان بەش ــازەدا كوردس ــیای ت ــەی ئۆراس ــە پێناس ل

كیشــوەرهێزی ئۆراســیاییە. بەتایبــەت ئەم ســەرزەوینە لە ســنوورەكانی باشــووری 

ــەو  ــەك ئ ــەوە ن ــی بیگرێت ــە پێویســتە شــەپۆلی ئێران ــووە ك ئۆراســیادا هەڵكەوت

هێزانــەی لــە ئەتڵەســییەكان نزیكــن. بەگوێــرەی ئەمــە دەبــێ پێگــەی كوردســتان 

 Aleksander( ــت ــوێ بكرێ ــدا تاوت ــوەی میحــوەری مۆســكۆ – تاران ــە چوارچێ ل

Dugin، Rus Jeopolitigi، 2007، 73(. كوردســتان یــەك لــەو ســەرزەوینانەیە كــە 

ــەم ســەرزەوینە  ــی ئ ــە رۆڵ ــە تاق تەواوكــەری كشــانی كیشــوەری ئۆراســیایە. وات

ئەوەیــە كــە ببێتــە تەواوكــەری پەیامــی جیۆسیاســی ئۆراســیا. 

هۆیەكەشــی ئەوەیــە كــە كوردســتان لەســەر رشیتــی كەنارســتان هەڵكەوتــووە. 

كەنارســتانیش نــە شارســتانیی دەریاییــە  و نــە كیشــوەری. شارســتانییەكی 

ناڕەســەنە، شارســتانییەكی دووڕەگــە، نــە كیشــوەرییە  و نــە دەریایــی  و لەنێــوان 

هەردووكیانــدا گیــرۆدە بــووە. بۆیــە دەبــێ ببێتــە تەواوكــەری داكشــانی 

ــادە  ــزە پی ــەم تێ ــن ئ ــە عەفری ــەکان ل ــتا رووس ــیایی. ئێس ــوەرهێزی ئۆراس كیش

ــەن. دەک

حــەوزی  لەتوێــی  نیوعوســانییەكانەوە  دیــدی  لــە  پێگەكــەی  كوردســتان 

نزیكــی بەژایــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا پۆلێندەكــرێ كــە تاقــە دەرووی 

وشــكانیە ئاســیای پچــووك بــە بانــی قەفقــاز، بانــی ئێــران، میزۆپۆتامیــا  و 
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ــەرە  ــكانی كاریگ ــی وش ــا پەڵەیەك ــت. هەروەه ــتان دەگەیێنێ ــی عەرەبس بیابان

ــە نێوەڕاســتی چــوار حــەوزی دەریایــی رەش، ســپی، ســوور و کەنــداودا  كــە ل

جیهانییــە  وشــكانی  شــاڕێگەیەكی  كوردســتان  لەمــڕووەوە  هەڵكەوتــووە. 

ــاوای  ــی باشــووری رۆژئ ــە دەریاكان ــی ســتێپەكانی ئۆراســیا ب ــەك هێڵەكان لەالی

ــە  ــەاڵت ب ــی رۆژه ــە گوزەرگەكان ــاپردێكە ك ــش ش ــێ، لەالیەكی ــیا دەگەیێن ئاس

ــتێتەوە. ــوور دەبەس ــە باش ــوور ب ــەاڵت و باک ــە رۆژه ــاوا ب ــاوا  و رۆژئ رۆژئ

ــە  ــوردی ل ــڕۆژەی ک ــدا پ ــتەکانی تورک ــدی سراتیژیس ــە دی ــە ل ــەر ئەم ــا لەب ئ

ســووریا و عێــراق بــۆ پــڕۆژەی نیوعوســانی نــەک هــەل نییــە، بەڵکــو 

ــا  ــراتیژیی تورکی ــەی جیۆس ــە پێگ ــەم پڕۆژەی ــە ئ ــی؟ چونک ــەیە. بۆچ هەڕەش

ــاوای  ــوان باکــوور – باشــوور، رۆژهــەاڵت – رۆژئ ــردی نێ ــی پ دەشــکێنێ و رۆڵ

کــزدەکا و راڕەوی کــوردی بەشــێک لــە کارکــردی ئــەم پێگەیــە بــۆ خــۆی دەبات. 

ــدی  ــی پەیوەن ــوو گوزەرگەکان ــە دەکا و هەم ــەکان گرمۆڵ ــە تورک ــەم پڕۆژەی ئ

لەگــەڵ ئاســیا و ئەفریقیــا قــۆرخ دەکات. واتــە: ئەگــەر پــڕۆژەی کــوردی 

ــاز.  ــە قەفق ــن بگەن ــتانەوە دەتوان ــەی کوردس ــا لەڕێگ ــەوە تەنی ــەربگرێ، ئ س

تەنیــا لەڕێگــەی کوردســتانەوە دەتوانــن بگەنــە بانــی ئێــران. تەنیــا لەڕێگــەی 

ــت.  ــی نێوەڕاس ــی و رۆژهەاڵت ــی عەرەب ــە بیابان ــن بگەن ــتانەوە دەتوان کوردس

بۆیــە: دەیانــەوێ کوردســتان لــە پەلوپۆبخــەن، بڕســتی لــێ ببــڕن و وای لێبکــەن 

ــڵ،  ــووری مووس ــنگال، باک ــی ش ــە ناوچەکان ــن ل ــکات. وای بگوش ــێ ب پاشەکش

مەخمــوور، کەرکــووک، خورماتــوو و خانەقیــن بکشــێتەوە. ئەوەنــدەی تێکبهاڕن 

تاوەکــو قەڵەمڕەوەکانــی کەمبــکات و لــە ناوچــەی عەفریــن و منبــج بکشــێتەوە 

و بگەڕێندرێتــەوە قاوخــی چکۆلــە و جڵەوکــراوی پێشــووی.

 لێــرەوە دەتوانیــن لــە ئۆپەراســیۆنی تەفروتوناکردنــی ژێرخانەکانــی عەفریــن و 

پــڕۆەژی ســێوی ســووری تورکــی و دەروازەی ســووری کــوردی تێبگەیــن. 
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عه فرین؛

له  شه ڕی سووریاوه  بۆ شه ڕی رۆژئاڤا

پرۆفیسۆر د.بیالل سا مبوور

ــن،   ــه  ســووریا ده ركه وت ــكا ل ــه  ســه ره كییه كانی سیاســه تی ئه مری ــه ی هێڵ ئه وكات

ــرد.  ــن و شــارەکەی داگیرک ــرده  ســه ر عه فری ــه وره ی ك ــا هێرشــێکی زۆر گ توركی

پالنــی له شكركێشــی بــۆ ســه ر عه فریــن لەبەرئــەوەی كراوه تــه  به شــێك لــه  

دۆخــی جه نگــی ســراتیژی، ماوەیەکــی زۆر بــوو ئاماده كاریــی بــۆ ده كــرا. 

و  توركیــا  ســه رۆككۆماری  عه فرینــەوە،  ئۆپه راســیۆنی  ده ســتپێكردنی  لــه  

بڕیاربه ده ســتانی ئــه و واڵتــه  لــه  چه ندیــن بۆنــه دا به ڕاشــكاوی جه ختیــان 

ــه  ئۆپه راســیۆنی  ــا ل ــا ته نی ــەوە كــرد  کــە له شكركێشــیی ســوپای توركی لەســەر ئ

عه فرینــدا ســنووردار نابێــت، به ڵكــو دواتــر بــه ره و مونبیــج و رۆژهه اڵتــی فــرات 

ــۆ ده رکردنــی هێزه كانــی ســووریای دیموكــرات  ــا ب درێــژه ی پێده درێــت. توركی
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كانتۆنه كانــی  له نێوبردنــی  بــۆ  و  ره ققــه   و  مونبیــج  وه ك  ناوچه كانــی  لــه  

عه فریــن، جزیــرێ، كۆبانــێ و رێگەگرتــن لــە فیدراڵیــی باكــووری ســووریا، 

ئه نجامــدا. عه فرینــی  ئۆپه راســیۆنی 

 توركیــا لــه  رێگــه ی ســه ربازییه وه  و لــه  رێگــه ی گوشــاری دیپلۆماســییه وه  

ــی  ــی نێوده وڵه ت ــتی پالتفۆرم ــه ر ئاس ــكات و له س ــرۆڵ ب ــا كۆن ــه وێ رۆژئاڤ ده ی

ــی.  ــه ی نێوده وڵه ت ــی كۆمه ڵگ ــه  رۆژه ڤ ــا نه بێت ــه وەی رۆژئاڤ ــکات ل ــری ب رێگ

ــا  ــوپای توركی ــا. س ــیی توركی ــه ربازی و دیپلۆماس ــی س ــه  ئامانج ــن بووه ت عه فری

و ســوپای ســووریای ئــازاد یه كده ســت بــوون و به هێرشــی زه وینــی و ئاســانی 

ئۆپه راســیۆنی  خــۆی،  مانــه وه ی  بــۆ  توركیــا  به ڕێوه ده بــه ن.  ئۆپه راســیۆن 

ــەوەش  ــی ئه نجامــدا و ئ ــه  زه یتوون ــرات و چڵ ــی ف ــی هاوشــێوه ی قه ڵخان فراوان

ــه ی رای  ــت. زۆرین ــوو ئه نجامبدرێ ــه ر ده ب ــە ه ــكرایە ک ــی روون و ئاش بابه تێك

گشــتیی توركیــا له گــه ڵ ئۆپه راســیۆنی ســه ر عه فریــن بــوون و خوازیــاری 

ــت.  ــژە ی پێبدرێ ــا درێ ــه واوی رۆژئاڤ ــۆ ت ــوون ب ئەوەب

کەواتــە حكومه تــی توركیــا پشــتیوانیی رای گشــتیی به ده ســتهێنا  بــۆ ئــه م 

ــه ركۆنه ی  ــوو س ــی ب ــه ی سیاس ــه ن و پێكهات ــه  الی ــه ، تاك ــیۆنه . هه ده پ ئۆپه راس

ــه ركۆنه كردنی  ــری و س ــۆ رێگ ــی ب ــۆی هه وڵه كان ــرد. به ه ــیۆنه كەی ک ئۆپه راس

ئۆپه راســیۆنی عه فریــن، هه ده پــه  كه و تــه  ژێــر گوشــارێكی زۆر و ئێســتاش 

ــن  ــن بڵێی ــت. ده توانی ــه ڵ ده كرێ ــه ی له گ ــتی مامه ڵ ــی تیرۆریس وەک گرووپێك

ناكاریگــه ر ده كرێــت و هه وڵــی دوورخســتنه وه ی لــه  سیاســه ت بووه تــه  

ــه .  ــه م واڵت ــی ناوخــۆی ئ مژارێكــی گه رم

توركیــا له ســاڵی 1984ـــەوه  لــه  دژی پارتــی كرێكارانــی كوردســتان  ده جه نگێــت. 

به هــۆی جه نگــی ســووریا، سیاســه تی توركیــا لــه دژی په كه كــه  و كــوردی 

ده ره وه ی ســنووره كانی خــۆی رادیكاڵــر و تووندئاژۆتــر بــووه  . هــه ر لــه  
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ــییه كانی  ــه ربازی و دیپلۆماس ــه  س ــا هه وڵ ــووریا، توركی ــی س ــه ره تای جه نگ س

چڕكردووه تــه وه  بــۆ ئــه وه ی كــورد لــه  باكــووری ســووریا هیــچ ده ســتكه وتێكی 

توونــدی  رێوشــوێنی  ئه مــه ش،  بــۆ  سیاســی  ده ســتنه كه وێت.  و  كارگێــڕی 

دیموكراتــی   یەكێتــی  پارتــی  ئــه وه ی  دوای  گرتووه ته بــه ر.  جۆراوجــۆری 

كانتۆنه كانــی  و  ســه پاند  ســووریادا  باكــووری  به ســه ر  خــۆی  هه ژموونــی 

ویالیه تــه   پشــتیوانیی  بــه   و  دامه زرانــد  عه فرینــی  و  كۆبانــێ  جزیــرێ، 

ــی بــه  زۆرینــه ی  ــووریای دیموكرات ــی س ــكا، هێزه كان ــی ئه مری یه كگرتووه كان

دامه زرانــد،  بــۆ  به هێــزی  ســوپایه كی  و  رێكخســت  یه په گــه   پێكهاتــه ی 

ــنووره كانیدا  ــووری س ــه  باش ــه  ل ــەكا په كه ك ــه وه ی ن ــرت ل ــای داگ ــرس توركی ت

دامبەزرێنێــت.  ده وڵه تێــک 

لــه  پــاش رووداوه كانــی كۆبانــێ و ئۆپه راســیۆنی خەندەقــەكان، نێوبانــگ و رۆڵــی 

رۆژئاڤــا به شــێوه یه كی خێــرا باڵوبــووەوە، هــەر له وكاتــه دا توركیــا بیرۆكــه ی 

هێرشــكردن و نه خشــه ڕێگەی ده ســتوه ردانی لــە کاروبــاری رۆژاڤــا داڕشــت. 

توركیــا دۆزەکــەی به ڕادده یــه ك قــووڵ كــرده وه ، ئــه م پرســه ی كــردە پرســی 

ئاسایشــی نیشــتانی و هه ڕەشــه ی ســه ر ســنوور و ســه روه ریی واڵت. به مــه ش 

ــۆی  ــه  ناوخ ــه  ل ــه وه ی په كه ك ــۆ به ره نگاربوون ــته گه ڕ ب ــی خس ــوو توانایه ك هه م

توركیــاو ئاماژە یه كــی راسته وخۆشــی بــۆ ده ســتپێكردنی ئۆپه راســیۆن لــه  ســووریا 

نیشــاندا. ئۆپه راســیۆن بــۆ ســه ر عه فریــن وەک  جیهــاد و "ســێوی ســوور" ناســێرا 

و بــە خوێندنــی ســوورەتی فەتــح دەســتیپێکرد. ده هۆڵــی نه ته وه په رســتی و 

ــوور  ــێوی س ــمی س ــه وه ی دروش ــه  به رزكردن ــتكرا ب ــدرا و ده س ــتی لێ نەژادپەرس

كــه  ئاماژەیه كــه  بــۆ خه ونــی گــه وره ی نه تــه وه ی تــورك، واتــە یه كگرتنــی 

توركه كانــی جیهــان لــە یــەک قــەوارەدا . لــه  ســه رده می ئیمپراتۆریــی عوســانیدا، 

ــتی،  ــاش رای گش ــوو. ئه وس ــوور ب ــێوی س ــا س ــان ڤیه نن ــا ی ــی رۆم كۆنرۆڵكردن
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له شكركێشــیی ســوپای عوســانییان بــه  جیهــاد دەزانــی و پشــتیوانییان لێدەكــرد.

ــاد و  ــۆری جیه ــك و میتاف ــان چه م ــی هەم ــه  به كارهێنان ــڕۆش ب ــای ئه م  توركی

ســێوی ســوور، هه ســتی ئایینــی و نیشــتانپه روه ری بــۆ لووتكــه  به رزكــرده وه . 

و  ئایینــی  لــه ڕووی  كــه   ئاســتێک  گه یێندراوەتــە  عه فریــن  ئۆپه راســیۆنی 

نابێــت  باســكردن  و  تاوتوێكــردن  قابیلــی  هه رگیــز  نیشــتانپه روه رییه وه  

ــۆنگه  و  ــه  س ــه ر ل ــت. ه ــتێك بكرێ ــوو ش ــتنی هه م ــۆ سه رخس ــته  ب و پێویس

ــتانپه روه رییه وه ،  ــتی نیش ــوور و هه س ــێوی س ــاوه ڕی س ــاد و ب ــای جیه بنه م

ــووریا  ــووری س ــی باك ــی كانتۆنه كان ــۆ له نێوبردن ــه وه  ب ــه كان چڕكراونه ت هه وڵ

ــتاندنه كانی  ــه ی دانوس ــه  پرۆس ــورد ل ــی ک ــا و بەالوەنان ــی رۆژئاڤ و فیدراڵیزم

ــڤ.  ســۆچی و جنێ

لــه   هێزه كانیــان  مانــه وه ی  ده رخســتووه ،  ئــه وه ی  ئه مریــكاش  سیاســه تی 

ســووریا كاتــی نییــه  و هه میشــه ییه . توركیــا، ئێــران و رووســیا لەمــە نیگــه ران 

رۆژهه اڵتــی  لــه   ئه مریــكا  هێزه كانــی  وه ده رخســتنی  بــۆ  و  ناڕە حه تــن  و 

فــرات، هاوپه یانییــان پێكهێنــا. 

رێككه وتنــی  ئه نجامــی  بــه   په یوه نــدی  عه فریــن،  ئۆپه راســیۆنی  ئامانجــی 

ئامانجــی  به ڵكــو  پێكبهێرێــت.  ئــارام  ناوچــه ی  كــه   نه بــوو   ئاســتانەوە  

ئۆپه راســیۆنی عه فریــن له نێوبردنــی كانتۆنــی عه فریــن و رێگــری بــوو  لــه وەی 

بــه  ناوچەکانــی دیکــەی رۆژاڤــاوە ببەســرێتەوە و داخســتنی ئــه و رێڕە وه بــوو  

كــە بــۆ ده ریــای ســپی نێوه ڕاســت ده كرایــه وه. بــه  ســه ركه وتنی ئۆپه راســیۆنی 

ســه ربازی لــه  عه فریــن، درێــژە  بــه  ئۆپه راســیۆنه كه  ده درێــت و هه نــگاوی 

داهاتــوو خۆشــر ده كات بــۆ چــوون بــه ره و مونبیــج و ته واوكردنــی ئــه و 

ــتووه .  ــه دا دایڕش ــه  ناوچه ك ــا ل ــه  توركی ــراتیژەی ك س

ناوچــه   ئــه و  تــه واوی  عه فریــن،  كۆنرۆڵكردنــی  بــه   ده یەوێــت  توركیــا 
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ــزی  ــی به هێ ــن گەنجینەیەک ــه وه . عه فری ــی خۆی ــر ركێف ــه  ژێ ــنوورییانه  بخات س

رێكخراوه یــی و ئایدیۆلۆژیکــی په كه كــه  و په یه ده یــه . توركیــا پێیوایــه  بــه م 

ده كات.  په كه كــه   ئایدیۆلۆژیــای  ته شــه نه كردنی  لــه   رێگــری  ئۆپه راســیۆنه  

ــرد  ــی زۆری كۆنرۆڵك ــا جوگرافیایه ك ــرات، توركی ــی ف ــیۆنی قه ڵخان ــه  ئۆپه راس ب

و توانــی عه فریــن گه مــارۆ بــدات کــە نزیكریــن خاڵــه  بــۆ گه یشــن بــه  

کەنــاری ده ریــا. بــه  دیوێكــی دیكــه دا، خه ونــی جیۆســراتیژی گه یشــتنی كــورد 

بــۆ ســه ر ده ریــا له گۆڕده نێــت. وه ك چــۆن كه ركــووك بــۆ باشــوورییه كان 

ــنووری  ــی بێس ــا بایه خێك ــۆ رۆژئاڤ ــش ب ــه ، عه فرینی ــی هه ی ــی تایبه ت بایه خێك

هه یــه . جیاكردنــه وه ی كه ركــووك لــه  باشــوور وه ك چــۆن له ســه ر ئاســتی 

نێوده وڵه تــی به سیســته ماتیكی به رنامــه ی بــۆ داڕێــژرا و هاوئاهه نگــی بــۆ 

ــته ماتیك و  ــێوه یه كی سیس ــت به ش ــان ئاس ــه ر هه م ــش له س ــۆ عه فرینی ــرا، ب ك

ــه وه .  ــواری جێبه جێكردن ــه  ب ــرا و خرای ــۆ ک ــی ب ــه  هاوئاهه نگی ــە به رنام ب

لــه  ســه ره تای ئۆپه راســیۆنی چڵــه  زه یتوونــدا توركیــا بانگه شــه ی ئــه وەی  

ده كــرد كــه  بــۆ پاراســتنی ئاسایشــی نیشــتانی و ســنووره كانی، پێویســته  گــورز 

ــه   ــت تاهه تای ــا ده ڵێ ــتا توركی ــۆڕا. ئێس ــه  گ ــاو  و گوتاره ك ــه اڵم پاس ــێنێ، ب بوه ش

ــه   ــه وه  و ل ــته  بیانگه ڕێنین ــن، پێویس ــاوارە  ســوورییه كان ناكه ی ــه  ئ ــداری ل میوان

ســووریا دووبــاره  نیشــته جێیان بكه ینــه وه . بەهــۆی ئــه م ئۆپه راســیۆنەوە ، 

خه ڵكــی ناوچه كــه  زێــدی خۆیــان چۆڵکــرد و عــه ره ب و توركــان لــه  شــوێنیان  

نیشــته جێکران. له ڕاســتیدا مه به ســت و ئامانجــی ســه ره كیی ئۆپه راســیۆنی 

ــوو.  ــە ب ــای  ناوچه ک ــی دیمۆگرافی ــن، گۆڕین عه فری

توركیــا  بــۆ  كــه  كێشــه ی ســه ره كی  ئۆپه راســیۆنی عه فریــن ده ریخســت  

لــه  ناوخــۆ و لــه  ده ره وه  كــورد و كوردســتانه . توركیــا 35 ســاڵه  لــه  دژی 

ــووریاش  ــراق و س ــووری عێ ــۆ باك ــەی ب ــەم جەنگ ــت و ئ ــه  ده جه نگێ په كه ك
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فراوانكــردووه  . بــۆ ئــه وه ی كــورد لــه  عێــراق و ســووریا نه بنــه  خــاوه ن پێگــه  

توانــا، ده ســه اڵت و  توركیــا هه مــوو  به خۆیــان ،  تایبــه ت  قه واره یه كــی  و 

هێــزی خــۆی به كارهێنــاوه . هــەر لــه  سه ره تاشــەوه  راشــكاوانه  رایگه یانــدووە 

ــه   ــوردی ده كات. ب ــی ك ــۆره  قه واره یه ك ــه ر ج ــی ه ــه  پێكهاتن ــری ل ــه  رێگ ك

ئۆپه راســیۆنی  پاشــان   و  فــرات  قه ڵخانــی  ئۆپه راســیۆنی  ئه نجامدانــی 

بــه  كــردار جێبه جێكــرد.  نیازه كــه ی  عه فریــن، 

ــوو. ئەمــە رووســیای  ــۆ رووســیا هه لێكــی گــه وره  ب ــن ب ئۆپه راســیۆنی عه فری

ــه  دژی هه ســه ده   ــا و هێزه كانــی ئۆپۆزیســیۆن ل دڵخــۆش كــرد چونكــه  توركی

ده جه نگــن، ئــه و هێــزه ی كــه  ئه مریــكا ســااڵنێكه  مه شــق و راهێنانیــان 

ــه دا.  ــه  ناوچه ك ــۆی ل ــی خ ــن هاوپه یان ــه  گه وره تری ــده كات و كردوویه تیی پێ

و  توركیــا  ناتــۆ:  ئه ندامــی  دوو  لەنێــوان   ناهه مــواری  دۆخێكــی  ئەمــە 

ئه مریــكا دروســتکرد. بــۆ ئــه وه ی هیــچ قەوارەیەکــی نــوێ لــه  باكــووری 

گه وره تریــن  بخاتــه   خــۆی  ئاماده یــه   توركیــا  دروســتنه بێت،  ســووریا 

ئه مریــكاش  به رامبــه ر  لــەوەی  نییــه   الری  به ڕادده یــه ك  مه ترســییه وه ، 

ــكا و  ــه  ئه مری ــه  ل ــه ك ده كات ك ــه  توركیای بوه ســتێتەوە. رووســیا پشــتیوانی ل

ناتــۆ دووربكه وێتــه وه  و قه یــران له نێوانیــان ســه رهه ڵبدات و  ســەرئه نجام 

ــه وه .  ــر ببێت ــیا نزیك ــه  رووس ــه وه  ل ــه م قه یرانان ــۆی ئ ــا به ه توركی

كاتێــك توركیــا دەســتی بــە ئۆپه راســیۆنی عه فریــن كــرد، ئه مریــكا ماوه یــه ك 

هه ژموونــی  له ژێــر  ناوچه كــه   كــه   رایگه یانــد  دواتــر  بــوو،  بێده نــگ 

ئــه ودا نییــه ، بــه  واتایه كــی دیكــه  تیشــكی ســه وزی بــۆ ئۆپەراســیۆنەکە 

بێــت  ســنووردار  ئۆپه راســیۆنه كه   ده یویســت  ئه مریــكا  بــه اڵم  هه ڵكــرد، 

ببێــت.  تــه واو  بــه  عه فریــن  و  بێــت  لــه  ماوه یه كــی كه مــدا كۆتایــی  و 

ــه ده   ــه وێ هه س ــدا نای ــێ و له هه مانكاتیش ــا بڕەنجێن ــه وێ توركی ــكا نای ئه مری
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ئه مریــكا  بپارێزێــت.  هاوســه نگی  هه وڵــده دات  بۆیــه   له ده ســتبدات، 

ــە  ــڕە و ده كات. بۆی ــووریا په ی ــی س ــه  خاك ــه ن ل ــه وه ی درێژخای ــه تی مان سیاس

ــتان  ــی كوردس ــی ده وڵه ت ــه تی دامه زراندن ــه  سیاس ــه وه  ك ــی بكات ــێ روون دەب

ــا  ــوردی رۆژئاڤ ــه وێ ك ــكا ده ی ــاكات. ئه مری ــڕەو ن ــراق په ی ــووریا و عێ ــه  س ل

لــه  چوارچێــوه ی ســووریادا مافــی زیاتــر وه ربگــرن، بــه اڵم تائێســتاش وه ك 

ــۆره   ــه  چ ج ــه ك ــووریا نیی ــووی س ــاره ی داهات ــی له ب ــه تێكی روون ــۆن سیاس چ

ده یــه وێ  كــه   نییــه   روون  ئــاواش  ده خــوازێ،  به ڕێوه بــردن  سیســته مێكی 

كــورد چ پێگــه  و ده ســه اڵتێكی پێبدرێــت. ئه مریــكا وه ك چــۆن خاوه نــی 

شــێوه ش  به هه مــان  نییــه ،  كــورد  كانتۆنه كانــی  دامه زراندنــی  بیرۆكــه ی 

ــكۆ،  ــران، مۆس ــق، ئێ ــی دیمه ش ــه ر بلۆك ــه  به رامب ــه و ل ــووه . ئ ــتیوانیان نه ب پش

ــووریای  ــی س ــی هێزەكان ــە هاوپه یان ــش بووەت ــه وه ی داع ــۆ به ره نگاربوون ب

دیموكــرات - هه ســه ده ، بــەاڵم ئــه و پشــتیوانییه  ســنوورداره . ئۆپه راســیۆنی 

په یوه ندییه كانــی  ســنوورداربوونی  بــۆ   بــوو   به ڵگــه   باشــرین  عه فریــن 

ــه   ــن، مامه ڵ ــابی عه فری ــه ر حیس ــكا له س ــه ده  . ئه مری ــكا و هه س ــوان ئه مری نێ

ــن  ــۆ بكه ی ــه م شــێوه یه  هه ڵســه نگاندنی ب ــن ب ــا ده كات. ده توانی ــه ڵ توركی له گ

ــه   ــا ل ــا، ده خــوازێ توركی ــۆ توركی ــی چــرای ســه وز ب ــه ر هەڵکردن ــه  له به رامب ك

بــه ره ی ئێــران- رووســیا دووربكه وێتــه وه . 

ئه مریــكا و رووســیا له بــاره ی عه فرینــه وه  خــاوه ن هه ڵوێســتی هاوبه شــن. 

رۆژاڤاییــه كان پێیانوابــوو لــه  به رامبــه ر هــه ر ده ســتتێوەردانێکی ده ره كــی، 

ــه اڵم ئۆپه راســیۆنی  ــان ده وه ســتێ، ب ــكا پشــتیوانییان لێــده كات و له گه ڵی ئه مری

ــیا  ــت. رووس ــكا بكرێ ــه  ئه مری ــه  ب ــێ متان ــه  ناب ــه ملاند ك ــه وه ی س ــن ئ عه فری

لــه  ســه ره تاوه  رایگه یانــد كــه  به هیــچ شــێوه یه ك قــه رزداری كــورد نییــه ، 

فڕۆكه كانــی  بــۆ  خــۆی  ئاســانی  كایــه ی  عه فرینیــش  ئۆپه راســیۆنی  بــۆ 
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ــا  ــوان توركی ــی له نێ ــه  بێمتانه ی ــك ل ــتی جۆرێ ــیا ویس ــرده وه . رووس ــا ك توركی

ــیا  ــتبكات. رووس ــش دروس ــكا و كوردی ــوان ئه مری ــا له نێ ــكا، هه روه ه و ئه مری

و ئێــران بــه رده وام ئه وه یــان به گوێــی كــورددا ده دا كــه  هه رگیــز متانــه  

بــه  سیاســه تی ئه مریــكا نه كــه ن و بــه  خه یاڵــی ئۆتۆنۆمــی و فیدراڵــی كــه  

كــورد  بــۆ  شــت  باشــرین  و  هه ڵنه خه ڵه تێــن  پێــداون  به ڵێنــی  ئه مریــكا 

ــه وه ی  ــه ن. ئ ــتەبەر بك ــووریادا دەس ــوه ی س ــه  چوارچێ ــان ل ــە مافه كانی ئەوەی

توركیــای هانــدا و رێگــه ی بــۆ خۆشــكرد بــۆ هێرشــكردنه  ســه ر عه فریــن، 

ــت،  ــی بێ ــه  ســووریا كۆتای ــه ڕ ل ــه وێ ش ــیا وه ك چــۆن نای ــوو. رووس ــیا ب رووس

ناشــیه وێ پرۆســه ی ئاشــته وایی ســه ربگرێت. رووســیا له ڕێــی خوڵقاندنــی 

و  فراوانــر  ناكۆكییه كانــی  و  به ره كانــی جه نــگ  لــه  ســووریا،  ئاژاوه گێــڕی 

ــەوە.  ــر كردووەت قووڵ

رووســیای  و  به ئه مریــكا  متانه نه كــردن  هه ســتی  عه فریــن  ئۆپه راســیۆنی 

واڵتــه   دوو  بــه م  بێمتانەیــی   رۆژاڤــا  كــوردی  له نێــو  زیندووكــرده وه . 

ــی  ــزه  له جیات ــه م دوو زلهێ ــه تی ئ ــه  سیاس ــردووە . چونك ــەنەی ك ــزه  تەش زلهێ

ــی  ــی تاك ــۆ خه یاڵ ــورس ب ــۆكی ق ــا و ش ــه ی تراژیدی ــووه  مای ــگوزه رانی، ب خۆش

ــا وای  ــان به ڕێكــرد. به شــێكی زۆری كــوردی رۆژاڤ ــی زۆر تاڵی كــورد و ئه زموون

ــكا  ــه ی پشــتلێكردنی ئه مری ــن دیوێكــی دیك ــۆ ده چــن، ئۆپه راســیۆنی عه فری ب

ــه   ــی 2017 ك ــیی 25ی ئه یلوول ــۆی گشتپرس ــه  به ه ــیا و رۆژئاواییه كان و رووس

لــه  باشــووری كوردســتان به ڕێوه چــوو. ئه مــه ش هێنــده ی دیكــه  كــوردی 

ــرد. ــوا ك ــزه  بێهی ــه  زلهێ ــه م دوو واڵت ــه ر ئ به رامب

ناچارییــه .  په یــه ده   و  هه ســه ده   له گــه ڵ  هاوئاهه نگــی  پێیوایــه   ئه مریــكا 

ســاڵه   ده یــان  ده كات،  هه ســه ده   لــه   پشــتیوانی  كــه   ئه مریكایــه ی  ئــه و 

پشــتیوانی لــه  توركیــا ده كات و به هــۆی توركیــاوه  په كه كــه ی خســتووه ته  
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نێــو لیســتی تیــرۆرەوە. ئه مریــكا جیــاوازی له نێــوان په كه كــه  و هه ســه ده  

یه په گــه   و  په یــه ده   هه ســه ده ،  ده ڵێــت  توركیایــه   هه رچــی  ده كات. 

ــراتیژی و  ــی جیۆس ــۆی بایه خ ــه ن. به ه ــووریای په كه ك ــی س ــه رجه میان باڵ س

ــه وه ،  ــه  تایبه تییه كانیی ــۆنگه ی به رژە وه ندیی ــه  س ــا ل ــه وه ، هه روه ه جیۆپۆلیتیك

ئه مریــكا به هیــچ شــێوه یه ك ده ســتبه رداری توركیــای هاوپه یانــی نابێــت. 

بــۆ هێشــتنه وه ی عه بــادی لــه  جڵــه وی ده ســه اڵت، ئه مریــكا رۆڵــی كوردســتانی 

بێبایــه خ كــرد و ناچاالكــی كــرد. هه مــان شــت بــۆ توركیــاش ده كرێــت، رۆژێــك 

په یوه نــدی  توركیــا.  خاتــری  له بــه ر  ده بێــت  هه ســه ده   ده ســتبه رداری 

ــه   ــه وه ی داعشــدا  ســنوورداره . وات ــە به ره نگاربوون ــه  هه ســه ده وە ل ــكا ب ئه مری

شــه ڕكردنی كــورد لــه  بــه ره ی ئه مریــكا دژ بــه  داعــش واتــای ئــه وه  ناگه یێنێــت 

ــه ی  ــه  كای ــه  كــورد بدرێــت و ل ــز ب ــووی ســووریادا پێگه یه كــی به هێ ــه  داهات ل

ــت. ــكا بیانپارێزێ ــدات و ئه مری ــان پێب ــی بااڵی ــیدا رۆڵ سیاس

ئه مریــكا  و  ســووریا  كــوردی  په یوه ندیــی  نییــه ،  هۆكارێــك  هیــچ 

بــە   تایبه تــه   هه ســه ده   و  ئه مریــكا  په یوه ندییه كانــی  بــكات.  درێژخایــه ن 

لــه م  جگــه   ناوچه كــه دا.  لــه   له نێوبردنــی  و  داعــش  به ره نگاربوونــه وه ی 

تاكتیكــه ، هیــچ په یوه ســتییه كی ئه مریــكا بــه  كــورد و هه ســه ده وه  نییــه  

ــزگاری  ــه  پارێ ــان زێده ڕۆیــی بــكات ل ــان ببێــت، ی تاوه كــو گرێــدراوی دۆزه كه ی

و پشــتیوانییان. پێویســته  ئه مریــكا راشــكاوانه  جه خــت بكاتــه وه  لــه وه ی 

ــێت  ــورد ببه خش ــه  ك ــه ری ب ــه  خۆس ــه  ك ــه تێكی نیی ــێوه یه ك سیاس ــچ ش به هی

ــه  20 هــه زار چه كــداری  ــر ل ــه  پشــتیوانی زیات ــا ب ــه  باكــووری ســووریا. توركی ل

ــوپایه   ــه م س ــر ئ ــن. پێش ــه ر عه فری ــیکرده  س ــازاد، هێرش ــووریای ئ ــوپای س س

بــۆ شــه ڕكردن دژی  رژێمــی ئه ســه د دامه زرابــوو، كه چــی به شــداریكردنیان 

ئامانجــی  عه فریــن،  ئۆپه راســیۆنی  و  فــرات  قه ڵخانــی  ئۆپه راســیۆنی  لــه  
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ســه ره كی دامه زراندنــی ئــه م ســوپایەی  به الڕێــدا بــرد .  وه ك چــۆن ئێــران، 

حیزبوڵــاڵی لوبنانــی به كارده هێنێــت، توركیــاش به هه مــان شــێوه  ســوپای 

ــازاد  ــت. ئامانجــی ئێســتای ســوپای ســووریای ئ ــازاد به كارده هێنێ ســووریای ئ

باكــووری  فیدراڵیــی  و  كانتۆنــه كان  له نێوبردنــی  و  رۆژئاڤــا  دژایه تیكردنــی 

ســووریا و به شــداریكردنە لــه و ئۆپه راســیۆنانه ی ســوپای توركیــا دەیانــکات. لــه  

ئۆپه راســیۆنی عه فریــن، چه كدارانــی ســوپای ســووریای ئــازاد پێشــڕە وییان کــرد 

ــن.  ــدا ده ڕۆیش ــتیوانی به دوایان ــزی پش ــا وه ك هێ ــوپای توركی ــه ربازانی س و س

دژایه تیكردنــی  بــۆ  ئــازاد  ســووریای  ســوپای  ده رده كه وێــت  به مــه ش، 

كانتۆنــه كان و فیدراڵیــی باكــووری ســووریا ئامادەكراوه . ســوپای ســووریای ئازاد 

ــكا و ئیرائیــل  ــه وه ی ئه مری ــۆ ئ ــد گرووپێكــی چه كــدار پێكهاتــووه . ب ــه  چه ن ل

ــه رجه میانی  ــا س ــه وه ، توركی ــی خۆیان ــر هه ژموون ــه  ژێ ــه  نه خه ن ــه م گرووپان ئ

ــر  ــەوە  و خســتوونیەتە  ژێ ــازاد كۆكردو وەت ــری ســوپای ســووریای ئ ــر چه ت له ژێ

توركیــا. ســوپای  فه رمانده یــی  فه رمانــی 

 ئێســتا، ســوپای ســووریای ئــازاد به تــه واوی له ژێــر فه رمانــی توركیــادان. 

بــه   كۆتایــی  ناتوانــێ  عه فرینیــش  كۆنرۆڵكردنــی  بــه   ده زانێــت،  توركیــا 

ــن، ئامانجێكــی  ــی عه فری ــه  كۆنرۆڵكردن ــه اڵم ب ــت، ب ــه  و هه ســه ده  بێنێ یه په گ

ــازاد   ســراتیژیی گرنــگ ده ســته به ر ده كات. هــه ر كاتێكیــش بیــه وێ، ســوپای ئ

ــووریاش  ــووری س ــه ی باك ــی دیك ــه  ناوچه كان ــه ده  ل ــه  و هه س ــه  دژی یه په گ ل

به كارده هێنێــت. ئــەم ســوپایە ده بێتــه  كارتێكــی به هێــز لــه  ده ســتی ئه نقــه ره  

ــه   ــازاد ب ــووریای ئ ــوپای س ــا، س ــووریاش. توركی ــی س ــی رژێم ــۆ دژایه تیكردن ب

كه مــال  ســوپاكه ی  بــۆ  ده ســته واژە یه   ئــه م  ناوده بــات.  میللییــە"  "قــوای 

ئه تاتــورك به كارده هــات بــه ر لــه  دامه زراندنــی ســوپای توركیــا كــه  لــه  شــه ڕی 

ــه وه  دێــت  ــای ئ ــه  وات ــوو. ئه مــه ش ب ــا به شــدارییان كردب ــی توركی رزگاریخوازی
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ــه اڵتی  ــن و ده س ــه  جێگیرده كرێ ــه م ناوچان ــه یی ل ــه  هه میش ــزه  ب ــه م هێ ــه  ئ ك

پێده درێــت.  ته واویــان 

ــی تیرۆریســتی  ــری شــام وەک  گرووپ ــەی ته حری ــازاد و هەیئ رووســیا، ســوپای ئ

ده ناســێت، بــه اڵم ســه ره ڕای ئــه وه ش له بــه ر به رژەوه ندییه كانــی له گــه ڵ توركیــا، 

چاوپۆشــی لــه  هێــرش و جموجۆڵــە  ســه ربازییه كانیان ده كات. رووســیا مۆڵه تــی 

ــا قه یرانێكــی  ــه  رۆژئاڤ ــه وه ی ل ــۆ ئ ــن ب ــا دا، هێرشــبكاتە ســەر عه فری ــه  توركی ب

ــورد  ــه وێ ك ــێوه یه  ده ی ــیا به مش ــه رهه ڵبدات. رووس ــۆز س ــه ڕێكی ئاڵ ــووڵ و ش ق

ناچــار بــكات له گــه ڵ سیاســه تی مۆســكۆ بگونجێــن و هــاوكات رێگــه  خۆشــبكات 

ــه وه . رووســیا  ــری به ســه ر رژێمــی ســووریادا مبێنێت ــی زیات ــه وه ی هه ژموون ــۆ ئ ب

ده زانێــت بــه  قووڵكردنــەوەی شــه ڕ و ئاڵۆزییــه كان و ســه رهه ڵدانی قه یــران لــه  

رۆژئاڤــا، په یوه ندییه كانــی توركیــا، ئه مریــكا و كــورد درزی تێده كه وێــت . بــۆ 

ئــه وه ی فه رمانڕە وایــی خــۆی لــه  ســووریا فراوانــر بــكات، پێویســتی به دۆخێكــی 

ــه .  ــه  هه ی ــه م ناوچه ی ــۆز ل ئاڵ

رووســیا بــه  رێگه دانــی بــه  ئه نجامدانــی ئۆپه راســیۆن بــۆ ســه ر عه فریــن، 

ده یــه وێ رێگــری لــه  كــورد بــكات بــۆ ئــەوەی به شــداری لــه  كۆنفرانســی ســۆچی 

و ســینۆڤا نــەکات و نایــه وێ كــورد نوێنــه ری لــه م كۆبوونه وانــه دا هه بێــت. 

ئه مریــكاش به هه مــان شــێوه  ناخــوازێ كــورد نوێنــه ری لــه م دانوســتانانه دا 

هه بێــت. ئــه م دوو واڵتــه  زلهێــزه  نایانــه وێ كــورد لــه  ڕێگــه ی به شــداریكردنیان 

لــه  دانوســتاندنه  نێوده وڵه تییــه كان كێشــه كانیان چاره ســه رببێت. هــەردوو واڵت  

لــەم رووەوە هاوهه ڵوێســن. 

ئێــران تاكــه  واڵتــه  ده توانێــت لــه  شــاده ماره كانی ســووریا و عێراقــدا به ویســتی 

خــۆی هاوشــێوه ی خوێــن بســووڕێته وه  و هه ژموونــی خۆی به ئاســانی بســه پێنێ. 

بــۆ ئێــران گرنگــه  رژێمــی ئه ســه د مبێنێتــه وه . ئێــران پێیوایــه  ده بــێ رێكکه وتنێكــی 
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ــه ی ســوننه   ــه دژی  زۆرین ــا ل ــوان رژێمــی ئه ســه د و كــوردی رۆژئاڤ سیاســی له نێ

بكرێــت. ئێــران هێنــده ی هه ولێــر نیگــه ران نییــه  لــه و ده ســه اڵته ی په یــه ده  لــه  

رۆژاڤــا پێكیهێنــاوه . ئێــران و رژێمــی ئه ســه د، لــه دژی هه ژموونــی ســوننه گه ریی 

ــه وێ  ــران نای ــه وه . ئێ ــی كــورد له نێونه چــن و مبێنن ــه وێ كانتۆنه كان ــا، ده یان توركی

لــه  ســووریا رووبــه ڕووی هێزێكــی هاوشــێوه ی توركیــا ببێتــه وه ، بۆیــه  لــه  ئاســتی 

ــا بــۆ ســه ر عه فریــن بێده نگیــی نوانــد. وێــڕای ره خنه گرتــن  ئۆپه راســیۆنی توركی

ــه  هه ســه ده   ــووه وه  و پشــتیوانی ل ــه اڵم به ره نگاریشــی نه ب و ســه ركۆنه كردنی، ب

نه كــرد. ئێــران هه وڵــده دات ملمالنێــی توركیــا – رۆژئاڤــا بقۆزێتــه وه  بــۆ ئــه وه ی 

ــه   ــا ل ــوننه گه رێتیی توركی ــه دژی س ــه وه  و ل ــه د نزیكبكات ــی ئه س ــه  رژێم ــورد ل ك

ــت.  ــه  به كاریانبێنێ ناوچه ك

و  ئه ســه د  نزیككردنــه وه ی  هه وڵــی  ســه ره تاییه كانی  ئامــاژە   لــه   یه كێــك 

ــه وه ی  ــۆ ئ ــووریا ب ــی س ــوپای رژێم ــۆ س ــوو ب ــه   ب ــتی یه په گ ــه ده ، بانگهێش په ی

بچنــه  عه فریــن بــه  پاســاوی پاراســتنی ســه روه ری و ئاسایشــی ســنووره كانی واڵت. 

ــه وه ی  ــن، قوڵبوون ــیۆنی عه فری ــی ئۆپه راس ــن ده ره نجامه كان ــه  گرنگری ــك ل یه كێ

ــه وه ی  ــه ری قوڵبوون ــه  ئه گ ــووریایه . ل ــا و س ــوان توركی ــی نێ ــری دووژمنایه ت زیات

رووبه ڕووبوونــه وه ی  ئه گــه ری  و  ســووریا  و  توركیــا  قه یرانــی  زیاتــری 

ــكات.  ــرۆڵ ب ــه  كۆن ــێ دۆخه ك ــته مه  بتوان ــیاش ئه س ــان، رووس ــه ربازیی نێوانی س

خســتنه خواره وه ی فڕۆكه یه كــی ئیرائیلــی، ویســتێكی ده ســه اڵتی دیمه شــق 

ده رده خــات بــۆ ئــه وه ی به ته نیــا ره فتــار بــكات به بــێ ئــه وه ی فه رمانــی 

عه فریــن  ئۆپه راســیۆنی  پێیانوایــه ،  دیمه شــق  ده ســه اڵتدارانی  پێبكرێــت. 

هه لێكــی گرنگــه  بــۆ ئــه وه ی ناوچه كانــی رۆژئاڤــا دووبــاره  بکەونــه وه  ژێــر 

هه ژموونــی خــۆی. 

ــا به هیــچ شــێوه یه ك ناخــوازێ رووبــه ڕووی زلهێــزه كان ببێتــەوە. باشــرین  توركی



218

ســووریا  ســنووری  لــه   رووســیای  جه نگییه كــه ی  فڕۆكــه   كاتێــك  منوونــه ، 

ــه  ســووریا  ــز ل ــی به هێ ــه  خــاوه ن رۆڵ ــی باشــبوو خــۆی ببێت خســته خواره وه ، پێ

ــه  دانوســتاندن و ئاشــتبوونه وه   ــه  ده ســتی ب ــێ، بۆی ــی هه ب ــی به كارهێنان و كارت

سیاســه تی  توركیــا  رووبه ڕووبوونــه وه ی.  نــه وه ك  كــرد  مۆســكۆ  له گــه ڵ 

له گــه ڵ  جێبه جێــده كات  په یوه ندییــه كان  به ڕێوه بردنــی  هاوســه نگ 

رووســیا، ئه مریــكا، چیــن و ئێــران. بــه  خۆنزیككردنــه وه ی لــه  رووســیا ده یــه وێ 

ــه   ــازی ئه وه ی ــكا به نی ــێ ئه مری ــا ده زان ــه وه . توركی ــۆی نزیكبكات ــه  خ ــكا ل ئه مری

ئێــران به هیــچ شــێوه یه ك رۆڵــی لــه  ســووریا نه مێنێــت، لــه م ســۆنگه یه وه  

هه وڵــده دات مه رجه كانــی خــۆی به ســه ر ئه مریــكادا بســه پێنێ بــۆ ئــه وه ی 

هــاوكاری بێــت لــه  بەدیهێنانــی ئامانجه كــه ی و لــه م نێوه نده شــدا ده یــه وێ لــه  

ــت.  ــۆی وه ربگرێ ــكی خ ــووریا پش ــووری س باك

به بۆچوونــی رووســیا، وه ك چــۆن ئۆپه راســیۆنی عه فریــن ده بێتــه  هــۆكاری 

دوورخســتنه وه ی توركیــا لــه  ئه مریــكا و كــورد، به بۆچوونــی توركیــاش ئــه م 

ئۆپه راســیۆنه  ئه مریــكا ملكه چــی  سیاســه تی توركیــا دەكات لــه  ناوچه كــه دا. 

وه ك چــۆن ئێســتا توركیــا لــه  رووســیا نزیكــه ، بــه اڵم به نزیكبوونــه وه ی ئه مریــكا 

لــه  توركیــا لــه  گۆڕە پانــی ســووریادا، رووســیا لــه  توركیــا دوورده كه وێتــه وه . 

هــۆكاری مۆڵه تدانــی رووســیا بــۆ هێرشــكردنه  ســه ر عه فریــن، ئه وه یــه  كــه  

ــان  ــی نێوانی ــت و قه یرانه كان ــری تێبكه وێ ــرژی زیات ــكا گ ــا و ئه مری ــی توركی نێوان

فراوانــر ببێــت. بــه اڵم توركیــا كارتــی رووســیا لــه دژی ئه مریــكا و ناتــۆ، هه روه هــا 

ــه دژی  ــازاد ل ــی ســوپای ســووریای ئ ــه  دژی رووســیا و كارت ــكاش ل ــی ئه مری كارت

رۆژئاڤــا به كارده هێنێــت. 

له وه تــه ی قه یرانــی ســووریا هەیــە، رووســیا هه مــوو هــه وڵ و توانــای 

رژێمــی  ئــه وه ی  بــۆ  خســتووەته گه ڕ  خــۆی  دیپلۆماســیی  و  ســه ربازی 
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ــن  ــیۆنی عه فری ــه  ئاســت ئۆپه راس ــه اڵم ل ــه وه ، ب ــێ مبێنێت ــه ر پ ســووریا له س

هــه م بێده نگــی نوانــد هــه م رۆڵــی نێوه ندگیــری گێــڕا. رووســیا ســزای 

كــوردی رۆژئاڤــای  دا چونكــه  عه فرینیــان راده ســتی دیمه شــق نه كــرد و 

رووســیا  پێكهێنــا.  دۆســتایه تییان  و  ئه مریكییــه كان هاوپه یانــی  له گــه ڵ 

ئــه وه ی  بــۆ  سیاســی  گه مه یه كــی  ده کات.  فره ڕە هه نــد  گه مه یه كــی 

ــت  ــد و په یوه س ــی پابه ن ــن و خۆیش ــۆی ب ــتی خ ــی ده س ــه ك دیل هه مووالی

به هیــچ هێــز، الیــه ن و واڵتێكــه وه  نه بێــت. 

تاكــه   ئه مریــكا  ئــه وه ی  به هــۆی  دیمه شــق  و  ئه نقــه ره   مۆســكۆ، 

كــورد  بــۆ  نێوه ندگیــری  رۆڵــی  كــه   ســووریایه   گۆڕە پانــی  یاریكــه ری 

سیاســه تێكی  پێشــهاته   ئــه م  به پێــی  ده یانــه وێ  دڵگرانــن.  ده گێڕێــت، 

ــوودا  ــی داهات ــه  قۆناخ ــه وه . ل ــك ببن ــدی نزی ــه  یه ك ــەر و ل ــاو بگرنەب گونج

ئــه وه ی  بــۆ  چڕبكه نــه وه   هه وڵه كانیــان  مۆســكۆ  و  دیمه شــق  ره نگــه  

ــه ن و  ــا بك ــه ربازییه كانی توركی ــیۆنه  س ــه  ئۆپه راس ــژە دان ب ــه  درێ ــری ل رێگ

هه وڵبــده ن په یــه ده  بخه نــه  نێــو بــه ره ی خۆیانــەوە . به مــه ش ئه مریــكا 

رۆژئاڤــادا.  گۆڕه پانــی  لــه   ده مێنێتــه وه    ده ســتبه تاڵ 

په یــه ده   کــە  بکاتــەوە  بەرتەســکر  ناوچانــه   ئــه و  ده یــه وێ  توركیــاش 

وه ك  ئه مریكایــە،  هەرچــی  ده شــكێت .  به ســه ریاندا  ده ســه اڵتی 

نوێــی  سیاســه تی  عه فریــن  ئۆپه راســیۆنی  دوای  ســه ره كی،  دینامیكێكــی 

خــۆی داده ڕێژێتــەوە و ئاراســته ی ده كات بــۆ مانــه وه  یــان نه مانــه وه ی 

لــه   بــوو  ســه ركه وتوو  ئــه وه ی  دوای  رووســیاش  گۆڕە پانه كــه دا.  لــه  

به هێزكردنــه وه ی ســووریا و گه یشــته  ئــه و قه ناعه تــه ی كــه  ســوپای رژێمــی 

ســه ركه وتنی  ئه وســا  بكاتــه وه ،  یه كالیــی  دۆخه كــه   دەتوانــێ  ســووریا 

ناوخــۆی ســووریا رادەگه یێنێــت.  به ره كــه ی خــۆی و كۆتایــی قه یرانــی 
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ئیرائیــل، هێشــتا پێیوایــه  قه یرانــی ســووریا كۆتایــی نه هاتــووه ، چونكــه  

ــه   ــاش پێیوای ــكێنێ. توركی ــه دا بش ــه  ناوچه ك ــران ل ــی ئێ ــوه  هه ژموون نه یتوانی

ــه   ــدات، بۆی ــان ب ــە ئه نجامی ــی ســووریا ب ــه  گۆڕە پان ــاون ل هێشــتا زۆر شــت م

ســوپاكه ی لــە  ئاماده باشــیدایە بــۆ ئــه وه ی تــه واوی ســنووره كانی خــۆی تاوەكــو 

ــران و  ــدات. قه ی ــیۆنه كانی ب ــه  ئۆپه راس ــژه  ب ــزێ و درێ ــراق بپارێ ــه  عێ ده گات

ــه ره كییه كان  ــه ره  س ــوو یاریك ــا. هه م ــه ڕی رۆژئاڤ ــه  ش ــووریا بووه ت ــه ڕی س ش

ــووریا  ــه ڕی س ــه  ش ــن ل ــه ركه وتوو نه ب ــا س ــه ڕی رۆژئاڤ ــه  ش ــه ر ل ــن ئه گ ده زان

ســه رناكه ون. 

گرووپــه   و  هه رێمییــه كان  هێــزه   به پشــتیوانیی  نێوده وڵه تییــه كان  هێــزه  

ــی ســووریادا  ــه  شــه ڕ و قه یران ــی ســووریا راســته وخۆ ل چه كــداره  نێوخۆییه كان

ئێرانــەوە،  له الیــه ن  ئیرائیلــی  فڕۆكــه ی  خســتنه خواره وه ی  به شــدارن. 

خســتنه  خــواره وه ی فڕۆكــه ی بێفڕۆكه وانــی ئێرانــی و بۆردوومانكردنــی بنكــه ی 

ــی  ــی بنكەكان ــل، بۆردوومانكردن ــه ن ئیرائی ــووریا له الی ــی س ــه ربازیی رژێم س

رژێمــی ســووریا له الیــه ن ئه مریــكا به هــۆی بۆردوومانكردنــی هێزه كانــی 

و  توركیــاوه   له الیــه ن  عه فریــن  ئۆپه راســیۆنی  ئه نجامدانــی  و  هه ســه ده  

دەرکەوتنــی جەنــگ لەنێــوان هێزەکانــی ســووریا و هێزەکانــی هەســەدە، 

ناوخۆیــی  و شــه ڕی  قه یــران  ئــەوه ی  بــۆ  ئاشــكرایه   و  ئاماژە یه كــی روون 

ــوی  ــش دی ــه  ئه وی ــەدا  ك ــی دیك ــه اڵم به دیوێك ــێ، ب ــژه  ده کێش ــووریا درێ س

ــه .  رۆژئاڤای

یه كــدی  كێبڕكێــی  رووســیا  و  ئه مریــكا  بكه یتــه وه   لــه وه   بیــر  هه ڵه یــه  

ــزه   ــه  زلهێ ــه م دوو واڵت ــورد به ده ســتبێنن. ئ ــه وه ی پشــتیوانیی ك ــۆ ئ ــه ن ب ده ك

به رژەوه ندییه كانیــان  ئــه وه ی  بــۆ  كــورد ده كــه ن  پشــتیوانیی  تارادده یــه ك 

ــه   ــۆ ئه وه ی ــزه ، ب ــه م دوو زلهێ ــه ره كی ئ ــته قینه  و س ــی راس ــن. كێبڕكێ به دیبێن
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ــا  ــه پێنن. رۆژئاڤ ــپیدا دەس ــای س ــه ر ده ری ــان به س ــی خۆی ــان هه ژموون كامه ی

هیــچ هاوپه یــان و دۆســتێكی نییــه . به ڕاشــكاوی ده یڵێــم، زلهێــزه كان و هێــزه  

هه رێمییــه كان پاســاو و بیانــوو ده دۆزنــه وه  كــه  چــۆن دژایه تیــی كــورد بكــه ن. 

ئــه وان ده خــوازن له ڕێگــه ی شــه ڕ و كوشــتاره وه  بــۆ چه ندیــن ســاڵی داهاتــوو 

درێــژە  بــه  به رژە وه ندییه كانیــان بــده ن. داگیرکردنــی عه فریــن ئاماژە یه كــی 

راســته وخۆیه  كــه  لــه  رۆژئاڤــا شــه ڕ درێــژە ی دەبــێ و ماوه یه كــی زۆرتــر 

ــت.  ده خایێنێ

و ەرگێڕانی: هێمن عه ساف
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داگیرکردنی عەفرین لە روانگەی ياسای نێودەوڵەتییەوە:

تورکیا و پێشێلکردنی بنەماکانی ياسای 

نێودەوڵەتی لە  ئۆپەراسیۆنی عەفریندا

ئەردەشێر پەشەنگ *

پێشەکی

هەشــت  پشــتیوانیی  بــە  تورکیــا  ســوپای   ،2018 جانیــوەری  20ی  رۆژی 

ــازادی  ــوپای ئ ــە )س ــارساو ب ــووریا، ن ــیۆنی س ــیایی ئۆپۆزیس ــی میلیش گرووپ

ســووريا(، ئۆپەراســیۆنێکی بەربــاڵوی ئاســانی و زەوینــی بــە مەبەســتی 

ــر  ــی ســووریا لەژێ ــزگای حەلەب ــە پارێ ــی ســەر ب ــی شــاری عەفرین داگیرکردن

نــاوی ئۆپەراســیۆنی )چڵــە زەیتــوون( دەســتپێکرد. رۆژی 18ی مارســی 2018 

ــرا.  ــەوە داگیرک ــەم هێزان ــەن ئ ــن لەالی ــاری عەفری ش
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هێرشــەکەیان،  بــە  شــەرعییەتدان  بەمەبەســتی  تورکیــا  بەرپرســانی 

ــەوە  ــەی نەت ــی و جاڕنام ــای نێودەوڵەت ــی یاس ــە و مادەکان ــە بڕگ ــدێ ل هەن

ــوپای  ــدراوی س ــە راگەیێن ــەوە. لەوان ــاو هێناوەت ــان وەک پاس یەکگرتووەکانی

تورکیــا لــە رۆژی یەکەمــی ئۆپەراســیۆنەکەدا کــە تێیــدا هاتــووە: "هێــزە 

چەکدارەکامنــان بــە مەبەســتی دابینکــردن و پاراســتنی ئاسایشــی ســنوورەکان 

رزگارکردنــی  بــۆ  هەروەهــا  و  ناوچەکــە  ســەقامگیریی  و  تەناهــی  و 

ــە  ــتان، دژ ب ــتیی تیرۆریس ــتەم و بااڵدەس ــە س ــان ل ــت و برام ــی دۆس خەڵک

یەکینەکانــی  و  کوردســتان  جڤاکێــن  کۆمــا  و  پەکەکــە  هەڵوێســتەکانی 

ــاوای  ــووری رۆژئ ــە باک ــن ل ــەی عەفری ــە ناوچ ــش ل ــەل و داع ــتنی گ پاراس

ســووریا، ئۆپەراســیۆنی بەرەنگاربوونــەوەی لەژێــر نــاوی ئۆپەراســیۆنی چڵــە 

زەیتــوون دەســتپێکردووە. ئۆپەراســیۆنی چڵــە زەیتــوون، بەپێــی دەســتووری 

ــی  ــرۆری ئەنجوومەن ــی دژە تی ــەکان، بڕیارنامەکان ــا و یاســا نێونەتەوەیی تورکی

ئاسایشــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان وەک: بڕیارنامەکانــی 1624 )ســاڵی 2005(، 

2170 )ســاڵی 2014( و 2178 )ســاڵی 2014( و مــاددەی 51ی راگەیێنــدراوی 

نەتەوەیەکگرتــووەکان، بەپێــی مافــی بەرگریــی رەوا و پاراســتنی یەکێتــی 

خاکــی ســووریا جێبەجێدەکرێــت".

و  تورکیــا  پەیوەندییەکانــی  تاوتوێکردنــی  وێــڕای  دەیەوێــت  دەقــە  ئــەم 

وەاڵمــی  ئاکامــدا  لــە  ســووریا،  بەرامبــەر  تورکیــا  ســراتیژیی  و  ســووریا 

ــا  ــانی تورکی ــەورە بەرپرس ــێوازەی گ ــا بەوش ــە: ئای ــەوە ک ــیارە بدات ــەو پرس ئ

ــۆ  ــا ب ــی تورکی ــدووە، هێرش ــە رایگەیان ــەو واڵت ــەرۆککۆماری ئ ــەت س بەتایب

ســەر عەفریــن لــە روانگــەی یاســای نێودەوڵەتییــەوە رێگەپێــدراوە یــان دژی 

ــی ئــەو یاســایەیە؟ بنەمــا و بڕگەکان
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بــۆ وەاڵمدانــەوەی گونجــاوی ئــەم پرســیارە پێویســتە پەیوەندییەکانــی تورکیــا 

لەگــەڵ ســووریا و کــوردی رۆژئــاوای كوردســتان و هەروەهــا ئامانجــە سیاســی 

و ســراتیژییەکانی ئــەو واڵتــە لــە هێرشــی بــۆ ســەر باکــووری ســووریا و 

ــەوە  ــای نێودەوڵەتیی ــەی یاس ــە روانگ ــاوەکانی ل ــن و پاس ــی عەفری داگیرکردن

لێکبدرێتــەوە و هەڵبســەنگێندرێت.

1. پەیوەندییەکانی تورکیا و سووریا

دوای گەیشــتنی شــەپۆلەکانی "بەهــاری عەرەبــی" بــە ســووریا و ســەرهەڵدانی 

بارودۆخــی نائــارام لــەو واڵتــەدا، دەوڵەتــی تورکیــا وەک واڵتــی دراوســێی 

باکــووری ســووریا، بەرامبــەر بــە بارودۆخــی ناســەقامگیری ناوخۆیــی ســووریا 

ــن ســراتیژی  ــەدا چەندی ــەو واڵت ــی ئ ــی ناوخۆی ــژەی ســاڵەکانی قەیران ــە درێ ل

ــەر: ــاوازی گرتووەتەب جی

1-1. سرتاتیژیی بێدەنگی و چاوەڕوانی

ــی  ــەرەتای قەیران ــی س ــت مانگ ــە هەش ــی ل ــی و چاوەڕوان ــراتیژیی بێدەنگ س

ــەم  ــا ل ــرا. بەرپرســانی تورکی ــەرەوە پەیڕەوک ــەن ئەنق ناوخــۆی ســووریادا لەالی

قۆناخــەدا بــەدوای هەڵســەنگاندنی قوواڵیــی و ئاســتی هێــزی گــرووپ و 

ــوون. ــووریاوە ب ــیۆنەکانی س ــە ئۆپۆزیس الیەن

2-1. سرتاتیژیی یاریکردنی کارا

دوای تێپەڕبوونــی هەشــت مانگــی ســەرەتا و پەرەســەندنی قەیرانــی ســووریا 

و بەهێزتربوونــی الیــەن و هێــزە ئۆپۆزیســیۆنەکانی ســووریا، دەوڵەتــی تورکیــا 

ــەم  ــەر. ل ــی گرتەب ــراتیژییەکی نوێ ــووریا س ــۆی س ــی ناوخ ــەر بارودۆخ بەرامب
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ــان دەکــرد دوای ئــەوەی بڵێســەکانی  قۆناخــەدا بەرپرســانی ئەنقــەرە چاوەڕێی

قەیــران و شــەڕی ناوخۆیــی شــاری دیمەشــقی گرتــەوە، بەشــار ئەســەد 

ســەرۆککۆماری ســووریا، تووشــی چارەنووســی حوســنی موبــارەک و موعەممەر 

قەزافــی ببێــت. بەگوێــرەی ئــەم بەراوردکردنــە، بەشــێوەیەکی روون و ئاشــکرا 

هەنگاویــان نــا بــۆ گۆڕەپانــی قەیرانــی ســووریا و تورکیــا بــووە بنکەی ســەرەکی 

ئۆپۆزیســیۆنی ســەربازی و سیاســیی ســووریا.

3-1. سرتاتیژی راکێشانی هاوپەیامنێتی واڵتانی رۆژئاوایی بۆ سووریا

بــە پێچەوانــەی چاوەڕوانیــی بەرپرســانی ئەمریــکا، دەوڵەتــی ســووریا بــە 

هەمــان ئاکامــی دەوڵەتــی لیبیــا و میــر نەگەیشــت. هــۆکاری ســەرەکی 

ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ داکۆکــی و پشــتیوانییەکانی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران 

لــە دەوڵەتــی ســووریا وەک هاوپەیانێکــی ســراتیژیی خــۆی لــە ناوچەکــەدا. 

بەشــداریی هێزەکانــی حیزبوڵــاڵی لوبنــان، پێکهێنانــی هێــزە میلیشــیاکانی 

بــە  ئازادیــی هەڵوێســت  لــە  پێدانــی جۆرێــک  و  نیشــتانی"  "بەرگریــی 

لەگــەڵ  هاوســنوور  و  واڵت  باکــووری  شــارەکانی  لــە  کوردییــەکان  هێــزە 

ــە پشــتیوانیی  ــەر ب ــاران و دیمەشــق بەرانب ــا، هەڵوێســتی هاوشــێوەی ت تورکی

ئەنقــەرە لــە ئۆپۆزیســیۆنی حكومــةيت ئەســەد، کۆمەڵــە هۆکارێــک بــوون بــۆ 

ــی  ــرای پالن ــی ســووریا و ســەرنەکەوتنی خێ ــی ناوخۆی ــەوەی قەیران قووڵرکردن

ئۆپۆزیســیۆنی ســووری و داکۆکیکارەکانیــان بەتایبــەت تورکیــا.

ــە  ــورسە( ل ــەرەی ن ــی وەک )داعــش( و )ب ــی نوێ ــن گرووپ ــەدا چەندی ــەم کات ل

بــە خێراییەکــی چاوەڕواننەکــراو  نائارامیــی ســووریادا  گۆڕەپانــی شــەڕ و 

ــڕەوی  ــا وەک رێ ــی تورکی ــە خاک ــە ل ــەم هێزان ــەیانکرد. ئ ــەریانهەڵدا و گەش س

گواســتنەوەی ئەندامــان و الیەنگرانیــان هــەر لــە واڵتانــی قەفقــازەوە تاوةكــو 

ئەوروپــا و ئەمریــکا و باکــووری ئەفریقيــا کەڵکیــان وەرگــرت، بــەم بۆنەیــەوە 
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ــە هــاوکاری و پشــتیوانیکردن  ــورس ســەبارەت ب ــی ق ــان و تاوان ــن گوم چەندی

لــەم گرووپانــە خرایــە ســەر ئەنقــەرە، یــان النیکــەم رەخنــەی توونــدی بەهــۆی 

ــن واڵت و کەســایەتی  ــەن چەندی ــەم مەترســییە لەالی ــەوەی ئ رووبەڕوونەبوون

ــراوە. ــتە ک ــکا ئاراس ــری ســەرۆککۆماری ئەمری ــدن( جێگ ــۆ بای وەک )ج

و  ســووریا  لــە  ســەرکەوتوو  و  خێــرا  گۆڕانکاریــی  لــە  تورکیــا  بێهیوایــی 

بــووە  ئێــران،  بەنــاوی  بەهێــز  لەمپەرێکــی  لەگــەڵ  رووبەڕووبوونــەوەی 

ــۆ  ــی ب ــی ئەوروپ ــکا و واڵتان ــدات ئەمری ــا هەوڵب ــەوەی تورکی ــک بۆئ هۆکارێ

ــە  ــەم هەوڵ ــە ئ ــکات، ک ــووریادا رازی ب ــەڕی س ــە ش ــتەوخۆ ل ــداریی راس بەش

ــەردەمەی  ــەو س ــەرۆککۆماری ئ ــای س ــاراک ئۆبام ــی ب ــی نەرێن ــۆی وەاڵم بەه

ئەمریــکا ســەرکەوتوو نەبــووە.

٤-١. سرتاتیژیی بەرەنگاربوونەوەی مەترسیی بەهێزبوونی کورد

ــی  ــە قەیران ــا ل ــکا و ئەوروپ ــە بەشــداريکردنی ئەمری ــا ل ــی تورکی دوای بێهیوای

ســووریا و هــاوکات بەرزبوونــەوەی ئاســتی ناکۆکییەکانــی نێــوان تورکیــا و 

رووســیا کــە هــۆکاری ســەرەکیيەكەی خســتنەخوارەوەی فڕۆکەیەکــی رووســیا 

لــە  بنەڕەتــی  گۆڕانکارییەکــی  تورکیــاوە،  ئاســانی  لەالیــەن هێــزی  بــوو 

ــاراوە. ــووریا هاتەئ ــە س ــەر ب ــا بەرانب ــەتی دەرەوەی تورکی سیاس

وا دەردەکەوێــت کــە لــەم کاتــەدا النیکــەم بــۆ مەودایەکــی کــورت، ئامانجــی 

لەنێوبردنــی دەوڵەتــی بەشــار ئەســەد لەالیــەن ئەنقــەرەوە وەالنــرا و هەمــوو 

ــەت  ــت بەتایب ــی نێوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــورد ل ــەر دۆزی ک ــە س ــی خرای ئاماژەکان

لــە دوو واڵتــی ســووریا و عێــراق. لــەم کاتــەدا )2016( تورکیــا ســەرەتا 

گەڕانــدەوە  ناکۆکــی،  مانــگ   11 دوای  رووســیا،  لەگــەڵ  پەیوەندییەکانــی 

بازنــەی  بــۆ  ئێــران  زیادکردنــی  بــە  دواتریــش  و  ئاســایی  ئاســتێکی  بــۆ 

پەیوەندییەکانیــان، بناخــەی زنجیرەیــەک هــاوکاری ســێالیەنەیان ســەبارەت بــە 
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قەیرانــی ســووریا دانــا. پێدەچێــت لــەم قۆناخــەدا ئامانجــی ســەرەکیی تورکیــا 

ريَگریکــردن لــە بەهێزبوونــی کــورد لــە باکــووری ســووریا بووبێــت. هــاوکات 

ــە  ــی ل ــە گشتپرس ــەر ب ــدی بەرامب ــی زۆر روون و توون ــا پەرچەکردارێک تورکی

ــەر. ــتان گرتەب ــی کوردس هەرێم

2. ئامانجەکانی تورکیا لە هێرشکردنە سەر عەفرین

هێرشــی تورکیــا بــۆ ســەر عەفریــن چ ئامانجێکــی سیاســی و ئەمنــی لــە 

ــاواز  ــتی جی ــن مەبەس ــە چەندی ــا ب ــی تورکی ــت دەوڵەت ــتەوەیە؟ پێدەچێ پش

هێرشــی كردبيَتــة ســەر عەفریــن. لــە روانگــەی ســراتیژییەوە، دەوڵەتــی 

رابــردووی  ســراتیژییەکانی  شکســتە  قۆناخــەدا  لــەم  دەیەوێــت  تورکیــا 

قەرەبــوو بکاتــەوە. وەک ئامــاژەی بۆکــرا، لــە شــەش ســاڵی رابــردوودا تورکیــا 

النیکــەم چــوار جــار ناچــاري گۆڕانــی ســراتیژییەکانی بەرانبــەر بــە قەیرانــی 

ســووریا بــووە، بــەاڵم ســەبارەت بــە هێرشــی ســەربازی بــۆ خاکــی ســووریا، 

ــن: ــەرەکی دەبیرێ ــۆکاری س ــوارەوە وەک ه ــەی خ ــەم ئامانجان ئ

2-1. قەرەبووکردنەوەی لەدەســتدانی ئیدلب

ــیۆنی  ــتی ئۆپۆزیس ــر دەس ــب لەژێ ــەی ئیدل ــا، ناوچ ــی تورکی ــە هێرش ــەر ل ب

ــک  ــووریا هەندێ ــوپای س ــی س ــە دوای هێرش ــوو، ک ــادا ب ــی تورکی هاوپەیان

ــا  ــەوە تورکی ــەم بۆنەی ــدی و ب ــی ناوەن ــت دەوڵەت ــەوە دەس ــەی کەوتن ناوچ

دەیەوێــت ناوچەیەکــی دیکــە بــۆ جێگیرکردنــی هێــزە هاوپەیانەکانــی 

بــە  ســەبارەت  داهاتــووی  دانوســتاندنەکانی  لــە  تاوةکــو  بدۆزێتــەوە 

چارەنووســی ســووریا قورســاییەکی زیاتــری هەبێــت.

2-2. پێشــگیری لە بەهێزبوونی کورد

بەدرێژایــی  کــورد  بەهێزبوونــی  لــە  رێگریكــردن  گشــتی،  بەشــێوەیەکی 
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ــەم سیاســەتە  ــە و، ئ ــەو واڵت ــە ئامانجەکانــی ئ ــووە ل ــا یەکێکب مێــژووی تورکی

بەرامبــەر هەرێمــی کوردســتانیش پەیڕەوکــراوە. تورکیــا، پارتــە کوردییەکانــی 

ــەدە وەک  ــی – پەي ــی دیموکرات ــی یەکێت ــەت پارت ــووریا( بەتایب ــاوا )س رۆژئ

ــار دەکات و  ــە ئەژم ــی كوردســتان - پەکەک ــی كرێكاران پارتێکــی ســەربە پارت

لــەو بابەتــەدا نیگەرانــە کــە بەهێزبوونــی کــوردی رۆژئــاوا ببێتــە هۆکارێــک 

لەســەر  نەیــار  پێگەیەکــی  دروســتبوونی  و  پەکەکــە  بەهێزتربوونــی  بــۆ 

ســنوورەکانی.

2-3. نیشــتەجێکردنی ئاوارەکانی سووریا لە ناوچەکە

یەکێکــی ديكــە لــە ئامانجــە گرنگەکانــی تورکیــا بــۆ هێرشــکردنە ســەر 

عەفریــن، دەگەڕێتــەوە بــۆ کێشــەی ســێ ملیــۆن ئــاوارەی ســووری نیشــتەجێی 

ــە رەجــەب تەیــب ئەردۆغــان، ســەرۆککۆماری  ــەم بابەت ــا. ســەبارەت ب تورکی

تورکیــا، لــە گوتــاری تایبــەت بــە هێرشــی ســەربازیی تورکیــا بــۆ ســەر عەفریــن 

رایگەیانــد: "بڕیــار نییــە ئێمــە ســێ ملیــۆن پەنابــەری ســووری بــۆ هەمیشــە 

لــە خاکــی تورکیــادا رابگریــن، ئەوانیــش دەیانەوێــت بــە زووتریــن کات 

ــی  ــە ناوچەیەک ــە ل ــەم پەنابەران ــان". گوتیشــی ئ ــدی خۆی ــۆ زێ ــەوە ب بگەڕێن

نێــوان خاکــی ســووریا و توركيــا کــە عەفرینیــش دەگرێتــەوە، نیشــتەجێ 

دەکات. ئــەم وتانــەی ئەردوغــان ئاماژەیەکــی ئاشــکران بــۆ هەوڵــدان لەپێنــاو 

گۆڕینــی بــاری دیمۆگرافــی لــە باکــووری ســووریا و ناوچــەی عەفریــن 

تاوەکــو شــێوازی ئــەم ناوچەیــە لــە جوگرافیایەکــی کوردییــەوە بگۆڕێــت بــۆ 

ناوچەیەکــی زۆرتــر عەرەبــی و بــەم رێــکارە لەمپەرێــک دروســت بــکات بــۆ 

مەترســیی پەرەســەندنی هێــز و کاریگەریــی کــورد لــە باشــووری ســنوورەکانی 

ــادا. تورکی
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3. پاساوە یاساییەکانی تورکیا

3-1. بڕیارنامەکانی دژە تیرۆری ئەنجوومەنی ئاسایش

ــە  ــرەودان ب ــۆ ب ــا ب ــرا، تورکی ــاژەی بۆک ــەدا ئام ــەکی نوورساوەک ــە پێش وەک ل

ئۆپەراســیۆنی چڵــە زەیتــوون دژی کــورد، هەنــدێ لــە بڕگــە و بەندەکانی یاســای 

نێودەوڵەتــی و بڕیارنامەکانــی دژەتیــرۆری ئەنجوومەنــی ئاســایش، کــە بریتیــن 

لە بڕیارنامەی 1624 )ســاڵی 2005(، 2170 )ســاڵی 2014( و 2178 )ساڵی 2014( 

وەک پاســاو و بەڵگــەی شــەرعییەتدان بــە کــردەوە ســەربازییەکانی هێناوەتەوە. 

پاســاوی تورکیــا بــۆ کەڵکوەرگرتــن لــەم بڕگــە یاســاییانە بــۆ هەڵوێســتی فەرمــی 

وەزارەتــی دەرەوەی تورکیــا بەرامبــەر بــە گرووپــە کوردييەکانــی ســووریا، 

ــی  ــی یەکێت ــا پارت ــەوە؛ تورکی ــی دەگەڕێت ــی دیموکرات ــی یەکێت ــەت پارت بەتایب

ــە  ــە پێناس ــووریای پەکەک ــی س ــی وەک لق ــزە هاوپەیانەکان ــی و هێ دیموکرات

دەکات. لــەم روانگەیــەوە بەپێــی بڕیارنامەکانــی ئەنجوومەنــی ئاسایشــی 

نەتــەوە یەکگرتــووەکان مافــی دەســتتێوەردان و بەرەنــگاری و هێرشــکردن بــۆ 

خــۆی بــەڕەوا دەزانێــت.

3-2. مافی بەرگریی رەوا

ســوپای تورکیــا و ســەرۆکایەتی کۆمــاری ئەو واڵتــە رایانگەیاندووە، هێرشــیان بۆ 

ســەر عەفریــن لەســەر بنەمــای یاســای "بەرگریــی رەوا" یــە کــە لــە بڕگــەی 51ی 

راگەیێنــدراوی رێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا هاتــووە. هــەر لــەم بــوارەدا 

ــەو  ــد: "دەنگــی ئ ــە شــاری ئیســتەنبووڵ رایگەیان ــدا ل ــە گوتارێکی ئەردۆغــان ل

کەســانەی کــە دەڵێــن دەبێــت خێــرا لــە خاکــی ســووریا دەربچیــن، دەبیســتین. 

ــیا،  ــکا، رووس ــش، ئەمری ــە، داع ــانە پەکەک ــەم کەس ــی ئ ــی رێســا و لۆژیک بەپێ

ــن  ــووی جۆراوجــۆر دەتوان ــی دیکــە بەبیان ــا و واڵتان ــران، فەرەنســا، بەریتانی ئێ
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لــە ســووریا رۆڵیــان هەبێــت، ئیرائیــل هــەرکات کــە ویســتی دەتوانێــت لــە 

ــە  ــێ ل ــا ناتوان ــەاڵم تورکی ــدات، ب ــەربازی ئەنجامب ــیۆنی س ــووریادا ئوپەراس س

ســووریا کــە 911 کیلومەتــر ســنووری هاوبەشــی هەیــە ئامــادە بێــت. شــتی وا 

ــە 700 جــار هێرشــان کراوەتەســەر و نزیکــەی 100 کــەس  ــر ل دەبێــت؟ زیات

لــە هاوواڵتیامنــان شــەهیدکراون. ئایــا دەبێــت هێشــتا هــەر چــاوەڕوان بیــن؟".

3-3. ئیدیعای بوونی داعش لە عەفرین

یەکێکــی دیكــە لــەو هۆکارانــەی کــە تورکیــا دەیکاتــە پاســاو بــۆ هێرشــکردنە 

پێویســتیی  و  داعــش  هێزەکانــی  هەبوونــی  ئیدیعــای  عەفریــن،  ســەر 

بەرەنگاربوونەوەیانــە لــەو ناوچەیــەدا. ســەبارەت بــەم ئیدیعایــە بەکــر بــۆزداخ، 

ــە  ــدووە ک ــا رایگەیان ــی تورکی ــژی حکومەت ــەرۆکوەزیران و گوتەبێ ــری س جێگ

ــان و پاراســتنی یەکێتــی  ــە زەیتــوون لەســەر بنەمــای رێزلێن "ئۆپەراســیۆنی چڵ

خــاک و ســەروەریی نەتەوەیــی و هاوکاریــی سیاســی ســووریا دەســتیپێکردووە 

و ئــەم ئۆپەراســیۆنە بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی تیرۆریســتەکانی داعــش، پەکەکــە، 

ــژراوە. بەپێــی  ــی پاراســتنی گــەل داڕێ ــی و یەکینەکان پارتــی یەکێتــی دیموکرات

داڕشــتەی ئــەم ئۆپەراســیۆنە، ئامانــج تیرۆریســتان و رێکخــراوە تیرۆریســتیەکان 

و بنکــە و بــارەگا و جبەخانەکانیانــن کــە کراونەتــە ئامانــج و هیــچ ناوەندێکــی 

ــوو  ــيڤیل هەم ــی س ــتنی خەڵک ــۆ پاراس ــەر و ب ــی نەکراوەتەس ــی هێرش مەدەن

ــەر". ــک گیراوەتەب رێکارێ

ــەڕی  ــە ش ــدار ل ــی بەش ــاگاداری واڵتان ــە ئ ــیۆن ب ــی ئۆپەراس 3-4. ئەنجامدان

ــووریادا س

بابەتیکــی یاســایی دیکــە، بــۆ قســەکانی مەولــوود چاوشــئۆغڵوو وەزیــری 

دەرەوەی تورکیــا دەگەڕێتــەوە کــە لــە یەکەمیــن رۆژەکانــی ئۆپەراســیۆنەکەدا 

رایگەیانــد: تورکیــا بــەر لــە دەســتپێکردنی هــەر کردەوەیەکــی ســەربازی، 
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زانیــاری ئۆپەراســیۆنەکەی رادەســتی واڵتانــی ســووریا، ئێــران، رووســیا، ئەمریکا 

و چەنــد واڵتێکــی دیکــەی بەشــدار لــە شــەڕی ســووریادا کــردووە. هەروەهــا 

ــی  ــتیوانی دیپلۆماتی ــە پش ــوون ل ــە زەیت ــیۆنی چڵ ــە ئۆپەراس ــرد ک ــای ک ئیدیع

بــوارەدا  لــەم  هــەر  بەهرەمەنــدە.  دژەتیــرۆر  ناوچەیــی  و  نێونەتەوەیــی 

هەواڵنێــری ئاژانســی ئانادۆڵــی تورکیــا لــە زمانــی مەولــوود چاوشــئوغڵوو 

وەزیــری دەرەوەی تورکیــاوە نووســی: ئەنقــەرە زانیــاری نــوورساوی ســەبارەت 

ــق. ــە دیمەش ــن داوەت ــیۆنی عەفری ــە ئۆپەراس ب

4. تاوتوێکردنی پاساوە یاساییەکانی تورکیا لە روانگەی یاسای 

نێونەتەوەییەوە

لــە وەاڵمــی چــوار پاســاوی یاســایی تورکیــا بــۆ هێرشــکردنە ســەر عەفریــن، ئــەم 

رشۆڤانــەی خــوارەوە ئاراســتە دەکرێن: 

4-1. بڕیارنامەکانی دژەتیرۆری نێودەوڵەتی، هێزە کوردییەکانی سووریا 

ناگرنەوە!

تورکیــا بــە گریانــەی تیرۆریســتبوونی هێــزە کوردییەکانــی ســووریا بەتایبــەت 

پارتــی یەکێتــی دیموکراتــی، ســێ بڕیارنامــەی جیــاوازی کــردە پاســاوی یاســایی 

هێرشــەکەی بــۆ ســەر عەفریــن، لەکاتێکــدا بێجگــە لــە تورکیــا هیــچ واڵتێکــی 

دیکــە و هەروەهــا ئەنجوومەنــی ئاســایش و ســەرجەم ئەندامــە کاراکانــی، هێــز 

و گرووپــە کوردییەکانــی باکــووری ســووریایان وەک تیرۆریســت نەناســاندووە. 

بەپێچەوانــەوە ئــەم هێزانــە لە ســااڵنی رابردوودا لــە ســەرەکیرین هاوپەیانانی 

ئەمریــکا و رووســیا - ئەندامانــی کاریگــەری ئەنجوومەنــی ئاســایش لــە شــەڕی 

دژ بــە داعــش لــە ســووریا - بــوون و پەیوەندییەکانیشــیان تاوەکــو ئێســتا وەک 

خــۆی ماونەتــەوە.
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بەرپرســانی تورکیــا بــۆ پیشــاندانی پەیوەندیــی نێــوان پارتــی یەکێتــی دیموکراتی 

ــە شــارە  و پەکەکــە، باڵوکــراوە و هەڵواســینی وێنەکانــی عەبدوڵــاڵ ئوجــەالن ل

ــیارە  ــەم پرس ــە ئ ــەوە. هەنووک ــە دەهێننن کوردنشــینەکانی ســووریا وەک بەڵگ

ــااڵی ســەر بــە  ــەوەی وێنــە و ئ ــاراوە کــە ئایــا هەڵواســین و باڵوکردن دێتەئ

پــارت و ســەرکردەی سیاســی لــە کۆبوونــەوە گشــتیيەکانی خەڵکــی رۆژئــاوادا، 

دەتوانێــت لــە گۆشــەنیگای یاســای نێودەوڵەتییــەوە بەڵگەیەکــی قــورس و 

ــت؟ ــزب بێ ــوان دوو حی ــدی رێکخــراوی نێ حاشــاهەڵنەگری پەیوەن

لــە وەاڵمــی ئــەم پرســیارەدا دکتــور ســتار عەزیــزی لــە مامۆســتایانی بەنيَوبانگــی 

ــی  ــێ: " وەاڵم ــاب دەڵ ــەڕی فرات ــە ماڵپ ــينێكدا ل ــە نووس ــی، ل ــای نێودەوڵەت یاس

ئــەم پرســیارە نەخێــرە. لەبەرئــەوەی بێجگــە لــە نــاو و نازنــاو، جيــاوازی لەنێــوان 

ــەدا  ــەو دوو گرووپ ــی ئ ــوێنی چاالکی ــەرکردایەتی و ش ــی و س ــەی سیاس پێکهات

هەیــە و رێســای دادوەریــی نێودەوڵەتــی بەڕوونــی ئــەم راســتییە دەردەخــات کە 

ناکــرێ گرووپــە چاالكەکانــی ســەر بــە دوو یەکــەی سیاســی جیــاواز و هەڵگــری 

ــن.  ــا بکرێ ــان تەماش ــاوازی و هاوش ــی بێجی ــاواز، وەک یەکەیەک ــنامەی جی ناس

ــزای  ــی دادگای س ــڕەوی دادوەری ــە رێ ــاژە ب ــت ئام ــەوە دەتوانرێ ــەر لەوبارەی ه

نێودەوڵەتــی یوگۆســاڵڤیای پێشــوو و هەروەهــا دیوانــی نێودەوڵەتــی دادوەری لە 

بڕیارەکانــی ســەبارەت بەدواداچوونــی ســزاکانی یوگۆســاڵڤیای پێشــوو بکرێــت".

 جێــی ئاماژەپێدانــە کــە "وێــڕای داکۆکیکردنــی لۆجیســتیکی و تەنانــەت پێدانــی 

مووچــەی مانگانــەی ســەربازە رسبیاییەکانــی کۆماری رسبیســکا لەالیــەن کۆماری 

یوگۆســالڤیای پێشــوو )کۆمــاری رسبســتان(، بــەاڵم یەکــە میلیشــیاییەکانی کۆماری 

رسبیــا وەک رێکخراوێکــی جیــاواز لــە دەوڵەتی رسبســتان پێناســەکران و تەنیا لەو 

منوونانــەدا کــە دەســەملێندرا کردەوەیــەک بــە فەرمانــی راســتەوخۆی بەرپرســانی 

رسبســتان جێبەجێکــراوە، کــردەوە ســەربازییەکانی کۆمــاری رسبیســکا دەخرایــە 
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ــتا  ــا تائێس ــانی تورکی ــە بەرپرس ــە حاڵێکدای ــە ل ــتان". ئەم ــاری رسبس ــەر کۆم س

ســەرکەوتوو نەبــوون لــە هێنانــەوەی بەڵگەیــەک کــە بیســەملێنێت هێرشــێک لــە 

ســنوورەکانی ســووریاوە و لەالیــەن هیزەکانــی یەپەگــە دژی تورکیــا ئەنجامدراوە. 

تەنیــا پەیوەنــدی ئایدیۆلــۆژی و هاوســۆزی هێزەکانــی پەکەکــە و یەپەگــە ناتوانێ 

ببێتــە بەڵگــەی یەکبــوون و یەکســانیی ئــەو دوو هێــزە.

4-2. مافی بەرگریی رەوا تورکیا ناگرێتەوە!

ــراوی  ــدراوی رێکخ ــی راگەیێن ــەی 51ی وەرزی هەفتەم ــا بڕگ ــانی تورکی بەرپرس

نەتەوەیەکگرتــووەکان، واتــە مافــی بەرگریــی رەوا وەک پاســاوێکی یاســایی دیکــە 

ــە  ــا دەکات ک ــان ئیدیع ــەوە و ئەردۆغ ــن دەهێنن ــەر عەفری ــکردنە س ــۆ هێرش ب

زیاتــر لــە 700 هێرشــی تیرۆریســتی لەالیــەن کوردەکانی ســووریاوە کراوەتەســەر 

ناوچــە ســنوورییەکانی تورکیــا و بووەتــە هــۆی کوژرانــی زیاتــر لــە 100 کەســی 

ســڤیل لــە تورکیــا.

هێنانــەوەی ئــەم هــۆکارە لەکاتێکدایــە کــە دەوڵەتــی تورکیــا تاوەکــو ئێســتا هیــچ 

بەڵگەیەکــی جێــی متانــەی لەســەر بەشــداریی کــوردی ســووریا لــە هێرشــەکانی 

دژ بــە خاکــی تورکیــا ئاراســتەی هیــچ دادگا و ناوەندێکــی دادوەری و ســزادانی 

ــردووە  ــووەکان نەک ــەوە یەکگرت ــە نەت ــی ســەر ب ــان رێکخراوەکان ــی ی نێودەوڵەت

و هەروەهــا ئــەم ئیدیعایــە لەالیــەن واڵتانــی دیکــە، بەتایبــەت ئەندامانــی 

ــای  ــی یاس ــرۆڤ و چاودێران ــی م ــی ماف ــایش و رێکخراوەکان ــی ئاس ئەنجوومەن

ــەوە. ــی پشتڕاســت نەکراوەت نێونەتەوەی

 بەرگریــی رەوا بابەتێکــی کاتییــە کــە لەنێــوان دوو ئەکتــەری سیاســیدا روودەدات 

ــی  ــن کات ئەنجوومەن ــا بەزووتری ــی وەه ــی دیاردەیەک ــت دوای روودان و دەبێ

ــایش  ــی ئاس ــەر ئەنجوومەن ــت. ئەگ ــتی هەبێ ــێت و هەڵوێس ــایش دابنیش ئاس

حوکمــی رەوابوونــی کردارێکــی وەهــا نــەدات، هیــچ واڵتێــک ناتوانــێ تەنیــا بــە 
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ــدات. ــی ئەنجامب ــەی ئاســانی و زەوین پاســاوی مەترســی، هێرشــی هەمەالیەن

4-3. نەسەملاندنی بوونی داعش لە عەفرین 

لــە دوای ئۆپەراســیۆنی چڵــە زەیتوونــەوە، هیــچ بەڵگــە و راپۆرتێــک ســەبارەت 

بــە بوونــی هیزەکانــی داعــش لــە عەفریــن باڵونەبووەتــەوە و ئــەم بابەتــە خــۆی 

ــا ئاشــكرا  دەكات. بەڕوونــی هەڵوێســت و ئیدیعاکانــی دەوڵەتــی تورکی

4-4. بێئاگایی و ناڕازیبوونی دەوڵەتی سووریا لە هێرشی تورکیا

وێــڕای ئاماژەدانــی وەزیــری دەرەوەی تورکیــا بــە ئاگادارکردنەوەی هــەردوو واڵتی 

ــتیی  ــتهێنانی پاڵپش ــن و بەدەس ــەر عەفری ــکردنە س ــە هێرش ــران ل ــووریا و ئێ س

نێونەتەوەیــی و ناوچەیــی، دەوڵەتــی ســووریا نــەک تەنیــا بەشــێوەیەکی فەرمــی 

ئــەم ئیدیعایــەی رەتکــردەوە، بەڵکــوو بــە نوورساوێــک ناڕەزایــی خۆی پێشکێشــی 

ئەنجوومەنــی ئاسایشــی نێودەوڵەتــی کــرد و تێیــدا بەفەرمــی تورکیــای بــە 

"دەســتدرێژیکار" ناوبــرد و داوای  لــە ئەنجوومەنــی ئاسايشــی نێودەوڵەتــی كــرد  

هەمــوو رێکارێــک بــۆ رێگرتــن لــە دەســتدرێژییەکانی تورکیــا بگرێيەبــەر.

لەنێــو دەقــی داواکارییەکــەی دەوڵەتــی ســووریادا هاتــووە " کۆمــاری عەرەبــی 

ســووریا هێرشــی دڕندانــەی تورکیــا بــۆ ســەر عەفریــن کــە بەشــێکی دانەبــڕاوی 

ــا  ــی تورکی ــووریا ئیدیعاکان ــوم دەکات. س ــدی مەحک ــووریایە، بەتوون ــی س خاک

بەتــەواوی  عەفریــن  ســەر  هێرشــی  لــە  ئاگادارکردنــەوەی  بــە  ســەبارەت 

رەتدەکاتــەوە و داوا لــە کۆمەڵگــةی نێودەوڵەتــی دەکات ئــەم هێرشــە بەتــەواوی 

ــەر". ــی بگرنەب ــۆ راگرتن ــک ب ــوو رێکارێ ــەن و هەم ســەركۆنە بک

4-5. پێشێلکردنی یاسایەکی بنەڕەتی لەالیەن تورکیاوە

واپێدەچێــت نــەک تەنیــا پاســاوە یاســاییەکانی تورکیــا بەتــەواوی رەتدەکرێنــەوە، 

بەڵکــو بەپێــی یەکێــک لە رێســا ســەرەکی و بنەڕەتییەکانــی یاســای نێونەتەوەیی، 

ــێ،  ــی دراوس ــی واڵتێک ــەر خاک ــۆ س ــەدراو ب ــی رێگەپێن ــۆی هێرش ــا بەه تورکی
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تاوانــی "دەســتدرێژی" بخرێتــە ئەســتۆ. بەپێــی وەرزی هەفتەمــی راگەیێنــدراوی 

رێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان، هەرجــۆرە دەســتربدنێک بــۆ هێــز بێجگــە لــە 

بەرگریــی رێگەپێــدراو یــان بــە مۆڵەتــی ئەنجوومەنــی ئاســایش، بەکردەوەیەکــی 

دەســتدرێژیکارانە ئەژمــار دەکرێــت. هەروەها لــە پەیڕەوی دیوانــی نێونەتەوەیی 

ســزادان دا هــەر دەوڵەتێــک دەســتدرێژی بــکات، دەبێــت بخرێتــە ژێــر چاودێــری 

و لێپێچینــەوە. 

بانگهێشــتنەکردنی تورکیــا لەالیــەن دەوڵەتــی ســووریا و هیــچ یــەک لــە الیەنــە 

ســەرەکییەکانی ناوخــۆی ســووریا کــە جێــی متانــەی ناوچەیــی و نێونەتەوەییــن، 

هۆکارێکــی روون و بەهێــزی دیکەیە لەســەر ســەملاندنی تاوانی دەســتدرێژیکردن 

و پێشــێلکردنی رێســای بنەڕەتــی یاســای نێونەتەوەیــی لەالیــەن ئەنقــەرەوە.

هــەر لــەم بــوارەدا مادەکانــی 41 و 48ی راگەیێنــدراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان 

ــتدرێژی  ــی دەس ــان تووش ــە ئەندام ــک ل ــک یەکێ ــە کاتێ ــەوە ک ــی دەکات دووپات

ــووەکان  ــەوە یەکگرت ــی دیکــەی نەت ــی ئاســایش و ئەندامان دەبێــت، ئەنجوومەن

دەبێــت رووبــەڕووی الیەنــی تاوانبــار ببنــەوە، رێکارێــک کــە ســاڵی 1991 دژی 

عێــراق بەهــۆی هێرشــکردنە ســەر کوێــت گیرایەبــەر.

ئاکام و ئاسۆی بابەت

ــی  ــۆ وەاڵم ــە ب ــی بابەتەک ــەنگاندن و تاوتوێکردن ــی هەڵس ــدا بەپێ ــە کۆتایی ل

ئــەو پرســیارەی کــە وەک کرۆکــی وتارەکــە ئاراســتەکراوە، دەبێــت پێداگربیــن 

لــەوەی کــە نــەک تەنیــا پاســاوە یاســاییەکانی تورکیــا بــۆ داگیرکردنــی عەفریــن 

بەتــەواوی رەتكــراوەن، بەڵکــو تورکیــا بەشــێوەیەکی بەرچــاو یەکێــک لــە 

بنەمــا ســەرەکییەکانی یاســای نێودەوڵەتــی پێشــێلکردووە و وەک داگیرکردنــی 
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خاکــی واڵتــی قوبرســی باکــوور، لــە هێرشــی بــۆ ســەر عەفریــن تووشــی 

تاوانــی "دەســتدرێژی" بــووە کــە لــەڕووی مافناســیيەوە دەبێــت بەپێــی بەنــد 

ــەڕووی  ــووەکان رووب ــەوە یەکگرت ــراوی نەت ــدراوی رێکخ ــی راگەیێن و بڕگەکان

ــی  ــە دەربڕین ــا ب ــتا تەنی ــو ئێس ــە تاوةک ــک ک ــەوە. بابەتێ ــایی ببێت ــزای یاس س

نیگەرانیــی چەنــد واڵتێکــی وەک فەرەنســا، ئەمریــکا و ئێــران کۆتایــی هاتــووە.

 پڕۆفیســور دەیڤیــد رۆڵــڤ گریــرب، مامۆســتای ئەنرۆپۆلۆژیــای ســکووڵی 

ئابووریــی لەنــدەن وێــڕای دەربڕینی سەرســوڕمانی لە نەگرتنەبەری هەڵوێســتی 

ــا دەڵێــت: " ئەمــە خاڵێکــی سەرســوڕهێنەرە. مەگــەر  ــەر تورکی گونجــاو بەرانب

ئەمــە منوونەیەکــی ئاشــکرا لــە دەســتدرێژییەکی بێانــا نییــە - دەوڵەتــی تورکیــا 

تەنانــەت زۆر کــەم هەوڵــدەدات نیشــانیبدات کــە عەفریــن هيــچ جــۆرە هێــرش 

یــان مەترســییەکی دژی ئــەوان هەبووبێــت. ئەردۆغــان بەڕوونــی گوتوویەتــی 

ــە-  ــی عەفرین ــی و نەتەوەی ــەی دیمۆگراف ــی پێکهات ــەو گۆڕین ــە مەبەســتی ئ ک

ئەمــەش دەســتدرێژییەکی زێدەڕۆييانــە و بێانایــە".

ئــەم کۆمەڵــە بەڵگــە یاســاییە روون و ئاشــکرایە، بوونەتــە هۆکارێــک بــۆ ئەوەی 

هەندێــک لــە رێکخــراوە یاســایی و مافپــەروەرە ســەربەخۆ و نادەوڵەتییەکانــی 

پێگــەی  کــە  دیموکــرات(  مافناســانی  نێونەتەوەیــی  )ئەنجوومەنــی  وەک 

راوێــژکاری لــە نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا هەیــە، لــە دووتوێــی راگەیێندراوێکــدا 

بڵێــت هێرشــی تورکیــا بــۆ ســەر عەفریــن بــە دەســتدرێژی ئەژمــار دەکرێــت و 

ــە.  ــی ياســای نێودەوڵەتیی پێشــێلکردنی رێســا بنەڕەتییەکان

بــەاڵم ئاشــکرایە کــە پێگــەی تورکیــا لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت، ئەندامێتــی لــە 

ناتــۆدا، پێگــەی الوازی دەوڵەتــی ســووریا لــە پاراســتنی دانیشــتووانی خاکەکەی، 

الوازی و کەمهێزیــی دیپلۆماســی کــوردی و نەبوونــی هاوپەیانێکــی ســراتیژی، 

بوونەتــە کۆمەڵــە هۆکارێــک بــۆ ئــەوەی بــە جــۆرە روانینێکــی سیاســی تێکــەڵ 
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ــۆ  ــا ب ــەڵ دەســتدرێژیی تورکی ــەوە لەگ ــە چاوپۆشــیکردن و بەرژەوەندخوازیی ب

ســەر عەفریــن مامەڵــە بکــەن و لــە گۆڕەپانــی كەتواری سیاســی و سەربازیشــدا 

یاســای  رێســاکانی  نــە  دەســتدرێژییە  ئــەم  راگرتنــی  هــۆکاری  گرنگریــن 

نێودەوڵەتــی و کــردەوەی دیپلۆماتــی واڵتانــی دەرەوە، بەڵکــو خۆڕاگریــی 

ــن ئەمــەش  ــی عەفری ــا. دوای داگیرکردن ــەر هەڕەشــەکانی تورکی کــوردە بەرامب

بــەرەو الوازی چــوو. 

* لێکۆڵينڤانی ناوەندی لێکۆڵینەوەی سراتیژیی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە تاران
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گۆڕینی دیمۆگرافی لە ناوچەی عەفرین

لە تەعریبەوە تاوەكو تەتریک

شوکری دەدۆ

سەرەتا 

ــی  ــەی عەفرین ــە ناوچ ــک ل ــب و تەتری ــە، تەعری ــینە بەڵگەنامەیی ــەم نووس ئ

ــداوە، بەســەردەکاتەوە.  ــەدا رووی ــەو چوارچێوەی ــەوەی ل کــوردی و هەرچــی ئ

ــاڵ و  ــاوەی دوو س ــە م ــرد ل ــە وایانک ــەی ک ــێواز و ئامرازان ــەو ش ــا ئ هەروەه

ــەو  ــی ل ــادا، گۆڕینێکــی نیمچــە ســەرتاپایی دیمۆگراف ــی تورکی ــوی داگیرکاری نی

ناوچەیــە رووبــدات و رێــژەی دانیشــتووانی رەســەنی کــورد لــە 95%ـــەوە پێش 

ــت. ــی ئێســتادا دابەزێ ــۆ نزیکــەی 25% لەکات ــرکاری، ب داگی

ئــەم نووســینە بەڵگەییــە ئــەوە رووندەکاتــەوە کــە ئــەم گۆڕینــە دیمۆگرافییــە 

ــووە، بەڵکــو  ــن نەب ــی عەفری ــەالی داگیرکردن ــا ئەنجامێکــی الب ــە تەنی بەرفراوان
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لــە خۆیــدا ئامانجێکــی ســەرەکی دەوڵەتــی تورکیــا بــووە و داگیرکارییەکــە هــەر 

بــۆ ئــەوە بــووە.

ــی  ــەر خەڵک ــی لەس ــیدارە و لێکەوتەکان ــە مەترس ــەم الیەن ــی ئ ــەر گرنگی لەب

عەفریــن لــە ئاینــدەدا، شــوێنپێی کۆمەڵێــك ئامــراز و رێکارمــان هەڵگــرت کــە 

ــۆ  ــدان، ب ــی ئەوان ــر فەرمان ــەو میلیشــیا ســوورییانەی لەژێ ــا و ئ ســوپای تورکی

ــەم  ــەر. ئ ــە گرتوویانەتەب ــەم داگیرکاریی ــی ئ ــج و مەرامەکان ــی ئامان بەدیهێنان

رێکارانــە هــەر لــە پێشــێلکاریی رۆژانــەوە تاوەكو تاوانــی جەنــگ و تاوانی دژی 

مرۆڤایەتــی کــە دەگاتــە ئاســتی پاکتــاوی نــەژادی، تاوەكــو رەفتــار و مامەڵــەی 

ئەنقەســت کــە ئامانجەکــەی گۆڕینــی بنیــادی کۆمەاڵیەتیــی ناوچەکەیــە، 

ــە کوردییەکــەی  ــی نامــۆ کــە تایبەمتەندیی تاوەكــو ســەپاندنی عــادەت و نەریت

ــراز و  ــك ئام ــی کۆمەڵێ ــەش لەڕێ ــوو ئەمان ــەوە. هەم ــێ، دەگرێت ــە ژێرپ دەخات

دەزگا و دامــەزراوە جێبەجێدەکرێــن کــە هەندێکیــان نــاوی ئایینــی و کولتووری 

و هاوکاریــی مرۆییــان هەڵگرتــووە. چوارچێــوەی لێکۆڵینەوەکــەش وادەخــوازێ 

دانیشــتووانی  پێکهاتــەی  و  جوگرافیــا  مێــژوو،  لــەڕووی  ناوچەکــە  کــە 

کــە  تەعریبــەی  ئــەو  رووەکانــی  نیشــاندانی  ســەرباری  بەســەربکەینەوە، 

ــردووە. ــەر ک ــان لەس ــووریا کاری ــی س حکومەتەکان

عەفرینیــان  ناوچــەی  پاشــکۆکانیان  میلیشــیا  و  تــورک  دەســەاڵتدارانی 

گەمــارۆداوە و بــەڕووی میدیــادا تاریکاندوویانــە. جووڵــەی دانیشــتووانی 

رەســەن قەیدوبەنــدی لەســەرە و هاتووچۆیــان بــۆ ناوچەکانــی دیکــەی ســووریا 

تاوەكــو ئاســتێکی بــەرز بــڕاوە. ناوچەکــە بــەڕووی میدیــا و ســەردانی شــاندی 

ــە  ــراوە، ئەم ــدا داخ ــاندی پەرلەمانی ــەکان و ش ــز و مەدەنیی ــراوە مافپارێ رێکخ

ــە  ــەت ب ــەوەی تایب ــەربەخۆی لێکۆڵین ــی س ــەی نێودەوڵەتی ــۆ لیژن ــەت ب تەنان

ســووریا و رێکخــراوی خاچــی ســوور و رێکخــراوی ئەمنســتی ئینتەرناشــناڵ و 



240

ــە. ــش هەروای ــە نەتەوەیەکگرتووەکانی ــەر ب ــی س ــی مرۆڤ ــراوی ماف رێکخ

لەبەرئــەوەش بەدەســتهێنانی زانیاریــی ورد و بەڵگەدار کارێکــی زەحمەتە، بەاڵم 

بــە حوکمــی ئــەوەی کــە لەکاتــی هێرشــەکەدا لــەوێ بوویــن و رووداوەکامنــان 

لــە نزیکــەوە بینیــون و لــە پەیوەندیــی بەردەوامــدا بوویــن لەگــەڵ ســەرچاوەی 

ــاش  ــی لەپ ــە راگوازراوەکان ــەش ک ــەو ناوچان ــن و ئ ــو عەفری ــراو لەنێ باوەڕپێک

ــی  ــە چاڤکانی ــن ب ــە پشتبەس ــا ب ــتەجێکران و هەروەه ــدا نیش ــرکاری تێ داگی

ــتبخەین  ــی زەالڵ دەس ــان وێنەیەک ــوورساون، توانی ــارەوە ن ــە لەوب ــگ ک گرن

ــە پێیگەیشــتووین. ــەی ک ــەو ئەنجامگیریی ــارەی رووداوەکان و ئ لەب

نیگایەکی مێژوویی

ــراون، جەخــت  ــارەوە ک ــەی لەوب ــەو لێکۆڵینەوان ــەکان و ئ شــوێنەوارە مێژوویی

لــەوە دەکەنــەوە کــە مــرۆڤ لــە ســەرەتای ســەرەتاکانەوە لــەم ناوچەیــە ژیــاون 

ــەت،  ــی مەملەک ــون و حوکم ــژدا تێپەڕی ــی دوورودرێ ــە ســەردەمی مێژووی و ب

میرنشــین و دەوڵەتــی زۆریــان ئەزمــوون کــردووە هــەر لــە هــووری، میتانــی، 

میــدی، رۆم و ئیســالمەوە تاوەكــو خاچپەرســتی، ســەلجوقی، ئەیوبی، عوســانی 

ــی  ــە دەوڵەت ــێک ل ــە بەش ــان ب ــا بوونی ــییەکان و ئینج ــش فەرەنس و دواجاری

ئێســتای ســووریا.

عەفریــن بەشــێکە لــە خاکــی مێژوویــی کوردســتان. لــە ســەردەمی عوســانیدا 

نــاوی )کــوردداخ( واتــە چیــای کــوردان بــووە. پــاش رێککەوتننامــەی ســایکس 

پیکــۆ و رێککەوتننامەکانــی دواتــری نێــوان ئەنقــەرە و ئەوروپییــەکان لەبــارەی 

دیاریکردنــی ســنوور، بــە ســووریاوە لــکا.

ــەم  ــاوە. ئ ــاری تورکی ــنووری کۆم ــو س ــە نێ ــوردداخ کەوت ــەی ک ــێکی ناوچ بەش
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ــی  ــەرەوڕووی پرۆســەیەکی بەرفراوان ــردوودا ب ــاوەی 100 ســاڵی راب بەشــە لەم

ــەاڵم  ــوە، ب ــدا زۆر دابەزی ــورد تێی ــژەی ک ــۆرەش رێ ــەوە، بەوج ــک بووەت تەتری

عەفریــن لەمدیــوی ســنوورەوە رەنگــە کوردییەکــەی خــۆی پاراســت و هەمیشــە 

ــان و  ــە زم ــووە ب ــد ب ــی دەوڵەمەن ــووری و فۆلکلۆری ــی کەلەپ وەک کانگایەک

ــوردی. ــووری ک کولت

عەفرین لەڕووی دانیشتووانەوە

ناوچــەی عەفریــن لــە ســەنتەری شــارەکە و شــەش ناحیــە پێکــدێ: )جندرێــس، 

ــول، شــەڕا/ شــەڕان( و  ــی، راجــۆ، بولب ــا/ مەعبەتل ــد، مابەت شــیێ/ شــێخ حەدی

زیاتــر لــە 360 گونــد. بەگوێــرەی ســەرژمێریی ســاڵی 2004ی نووســینگەی 

ئامــاری ناوەندیــی ســووریا، ژمــارەی دانیشــتووانی ناوچــەی عەفریــن 400 و 46 

هــەزار و 293 كــەس بــووە ) 446293(، نیــوە زیاتــری ئــەم ژمارەیــە دانیشــتووی 

دەرەوەی ناوچەکــە بــوون، بۆیــە وا مەزەنــدە دەکــرێ کــە ژمارەی دانیشــتووانی 

ــوان  ــە نێ ــە ل ــاوارە ک ــەزار ئ ــەرباری 300 ه ــەوە س ــن، ئ ــەس ب ــەزار ک 700 ه

ــەوێ  ــوون و ل ــووریاوە هات ــەی س ــی دیک ــە ناوچەکان ــااڵنی -2012 2017 ل س

نیشــتەجێبوون. وەهــاش مەزەنــدە دەکــرێ کــە لەنێــوان ســااڵنی -2011 2017 

دا نزیکــەی 50%ی دانیشــتووانی عەفریــن بــەرەو دەرەوەی واڵت کۆچیــان 

ــە ســەرەتای ســاڵی  ــەوە، ل ــە ماونەت ــە ناوچەک ــەی ل ــت. بەمجــۆرە ئەوان کردبێ

2018دا نزیکــەی 325 هــەزار کــەس بــووە. لــە نێوەڕاســتی مانگی ئــاداری 2018 

ەوە و لــە ئەنجامــی داگیــرکاری، نزیکــەی 250 هەزاریــان ئــاوارەی گونــدەواری 

ــر  ــووریادایە. دوات ــوپای س ــی س ــر کۆنرۆڵ ــە لەژێ ــوون ک ــەب ب ــووری حەل باک

نزیکــەی 100 هــەزار کەســیان گەڕانــەوە، بــەاڵم ئەوانیدیکــە هێشــتا لــە چەنــد 
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ــتاش  ــارودۆخ تائێس ــی ب ــۆی خراپی ــە بەه ــەم کۆچ ــەوازەن. ئ ــەک پەرت ناوچەی

بەردەوامــە، هەرچەنــدە بــە ژمــارەی کەمریــش بێــت، بەمجــۆرە ئــەو خەڵکــەی 

ــوان -150 175 هــەزار کــەس  ــە ناوچەکــە مــاون، لەنێ ــن کــە تائێســتا ل عەفری

مەزەنــدە دەکــرێ.

دەبــێ ئامــاژە بــۆ ئــەوەش بکەیــن کــە کۆمەڵگــەی عەفریــن پەیوەندییــە 

ــۆن و  ــی ک ــە نەریت ــوون ل ــی و ئازادب ــی مەدەن ــەرەو ژیان ــیرەتیەکانی ب عەش

بەســەرچوو تێپەڕانــدووە. زۆرتــر گرنگــی بــە زانســت و فێرکردنــی منداڵەکانیــان 

دەدەن. ئافــرەت لــەو کۆمەڵگەیــەدا پێگەیەکــی تایبەتــی هەیــە. خەڵکــی 

عەفریــن پەیوەندییەکــی گەرمیــان لەگــەڵ حەلــەب و شــارە گەورەکانــی دیکەی 

ــی  ــە چاالکی ــش ب ــی زۆری ــدا و گرنگییەک ــوو بوارێک ــە هەم ــە ل ــووریا هەی س

ــی  ــە ژێرخان ــان ب ــی گەورەی ــرکاری زیان ــگ و داگی ــەاڵم جەن سیاســی دەدەن. ب

ــاند. ــی هەڵوەش ــد و لەبەریەک ــەی گەیان کۆمەڵگەک

هەرچەنــدە زۆرینــەی دانیشــتووانی عەفرین موســڵانی ســوننەن و ناوچەکەش 

مۆرکێکــی گوندییانــەی هەیــە، بــەاڵم رادیکاڵیــزم و تووندئاژۆیــی ئایینــی و 

فیکــری و نەتەوەیــی لەنێــو خەڵکەکەیــدا هیــچ جێگەیەکــی نییــە. کۆمەڵگەکــە 

ــو ئاســتێکی  ــەاڵم تاوەك ــە، ب ــزا و سیاســییەوە هەمەڕەنگ ــن، ئایین ــەڕووی ئایی ل

بــەرز تەبــا و کۆکــن لەگــەڵ یەکــدی.

تەعریب لەسایەی دەوڵەتی سووریا دا

و  "فیتنــە  نیشــانەی  کوردبــوون  کینەلەداڵنــەوە  و  شــۆفێنی  دیــدی  لــە 

گوندەواریــن  مۆرکێکــی  کــە خــودان  کوردییــەکان  ناوچــە  جیاخوازی"یــە. 

و بــە ســنووری ســایکس- پیکــۆ لــە قوواڵییــە کوردســتانییەکە دابــڕاون و 
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لەنێــو جوگرافیــای ســووریادا لێکــرازاون، بووەتــە هــۆکاری الوازبوونیــان. 

لەســایەی ســەپاندنی بــاری نائاســایی لەســاڵی 1963 بــەدواوە و یاســا و 

ــی دیکــە کــە گوشــارێکی زۆری خســتە  ــکارە سیاســی و ئەمنییەکان رێســا و رێ

ــە  ــەپ و دینیی ــتی و چ ــە ناسیۆنالیس ــی رەوت ــا دانپێدانەنان ــەریان، هەروەه س

عەرەبییــەکان و دەســتووری ســووریاش بــە بوونــی کــورد لەســەر خاکــی خۆیــان 

ــی  ــاوەن تایبەمتەندی ــە خ ــووریا ک ــو س ــی لەنێ ــی نەتەوەی و وەک پێکهاتەیەک

کــە  داوایانکــردووە  کــەس جاروبــار  مافــە، هەنــدێ  خۆیەتــی و خــودان 

ــەوە(  ــەی ســووریایان لێوەرگیراوەت ــەی واڵتینام ــەکان )ئەوان کێشــەی مەکتووم

ــە  ــی گۆڕانکاریی ــە لەبەرچاوگرتن ــت. ب ــەر بکرێ ــرە چارەس ــەی جەزی ــە ناوچ ل

لــە  ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانی ســووریاش بەگشــتی هــەر 

ــەم  ــی ئ ــەی یەکەم ــی دەی ــو کۆتای ــردووەوە تاوەك ــەدەی راب ــتەکانی س شەس

ــەرەو ســەنتەری  ــەوە ب ــدەواری کوردیی ــە گون ــراوان ل ســەدەیە، کۆچێکــی بەرف

شــارە گــەورەکان )دیمەشــق، حەلــەب، رەققــە و الزقیــە( روویــداوە. دۆزی کورد 

ــەڕووی سیاســییەوە  ــە ســووریا کــە هیچــکات وەکــو چەمــک و وەکــو دۆز ل ل

لــە  لەالیــەن دەســەاڵتدارانی ســووریاوە هەمیشــە  نەبــووە،  بــاس  جێــی 

روانگەیەکــی سیاســی، ئەمنیــی شــۆفێنییەوە ســەیرکراوە. بەرئەنجامــی ئەمــەش 

ــتانە  ــی رەگەزپەرس ــی پڕۆژەگەلێک ــی و جێبەجێکردن ــاندنەوەی نەتەوەی چەوس

بــووە لــە دژی کــورد کــە هەرەدیارتریــن شــێوەی ئــەم رێــکارە تەعریبــی 

ــووە. ــان ب ناوچەکانی

نووســەر هەمبەرڤــان کوســا دەڵێــت: "سەروســیای ئــارەزووی حکومەتــی 

ســووریا بــۆ تەعریبــی نــاوە کوردییــەکان و تۆمارکردنــی نــاوی تازەلەدایکبــووان 

بــە نــاو و نازنــاوی عەرەبــی لــە کۆتایــی ســاڵی 1939 دا دەرکــەوت، ئەوکاتــەی 

ــکاری  ــار و رێ ــدێ بڕی ــق هەن ــە دیمەش ــنامە ل ــتیی ناس ــی گش بەڕێوەبەرایەت
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یاســایی توونــدی دەرکــرد ســەبارەت بــەو ســوورییانەی هیــچ بەڵگەنامەیەکیــان 

نەبــوو لــە فەرمانگەکانــی نفووس دا ناســنامەیان بســەملێنێ، زۆرینــەی ئەوانەش 

کــورد بــوون. حکومەتــی ئەوکاتــی ســووریا بڕیاریــدا ســەرپێچیکاران لــەم بڕیارە 

بداتــە دادگای تایبــەت)1(. پــاش ســەربەخۆییش لــە ســاڵی 1946، دەســتەبژێری 

دەســەاڵتداری عــەرەب دەســتیان بــە دوورخســتنەوەی کەســایەتییەكانی کــورد 

کــرد لــە جومگەکانــی حوکمڕانــی و پێگــە هەســتیارەکانی دەوڵــەت. دوای 

ئــەوەش کــە حیزبــی بەعــس لــە 1963دا دەســەاڵتی گرتــە دەســت، سیاســەتی 

دوورخســتنەوەی کــوردی لــە بــواری دیپلۆماســی و پێگــە هەســتیارەکانی 

دەوڵــەت و ســوپا گرتەبــەر".

دەتوانیــن بڵێیــن جێبەجێکردنــی تەعریــب لــە ســووریا و بەشــێوەی بەرفــراوان 

لــە نێوەڕاســتی پەنجاکانــی ســەدەی رابــردوودا دەســتیپێکرد، بــۆ ئەمەش پشــت 

بــە فکــری ناسیۆنالیســتیی عروبــی بەســرا کــە لەگــەڵ گەیشــتنە دەســەاڵتی ئەو 

حیزبانــەی نوێنەرایەتییــان دەکــرد، پێینایــە قۆناخــی دەمارگیــری و شــۆفێنییەوە. 

ــەکان،  ــی ئارامیی ــوردی و رسیان ــە ک ــاوە مێژوویی ــی ن ــە گۆڕین ــۆرە کەوتن بەوج

بــەاڵم ئــەم تەعریبــە بەشــێوەیەکی بەرفراوانــر و میتۆدیانەتــر کــوردی گرتــەوە. 

ــو گەیشــتە  ــی کــوردی تاوەك ــوور و زمان ســەرەتا دەســتیاندایە ســەرکوتی کولت

نیشــتەجێکردنی عــەرەب لــە ناوچەکانیــان لەڕێــی پڕۆژەکانــی چاکســازیی 

ــەش  ــدا، ئەم ــەر هاوردەکان ــی زۆر بەس ــینەوەی ئیمتیازگەل ــتوکاڵ و بەخش کش

ــە  ــاداری 1963 و ب ــە ئ ــتنە دەســەاڵتی بەعســییەکان ل ــاش گەیش ــی پ بەتایبەت

ــەی  ــالل، ســەرۆکی هۆب ــەب هی ــەد تەڵ ــە پێشــنیازەکانی محەمم پشتبەســن ب

سیاســی لــە حەســەکە کــە تایبــەت بــوو بــە "کێشــەی کــورد" بەپێــی وەســفی 

خــۆی و لــە لێکۆڵینەوەیەکــدا كــە لــە 1963/11/12 باڵوکرایــەوە.

ــەو یاداشــتەدا کــە دابوویــە  سیاســەتڤانی کۆچکــردووی کــورد نورەدیــن زازا، ل
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لــە  پێداگیــری دەكات  دیمەشــق،  لــە  ئاسایشــی ســەربازی  بــااڵی  دادگای 

ــاوە  ــە دژی کــورد و لەڕێــی تەعریبــی ن هەبوونــی جیاکاریــی رەگەزپەرســتی ل

ــتنی  ــە دانیش ــە ل ــان ک ــەر داوای خۆت ــت: "لەس ــدا دەڵێ ــەوە. لەوێ کوردییەکان

پێشــووی دادگایــی ئێمــە لــە دادگا بەڕێزەکەتــان لــە 1960/12/31 داواتانکردبوو 

ئــەم یاداشــتەتان بــە بەڵگــەوە پێشــکەش دەکــەم کــە جێبەجێکردنــی سیاســەتی 

جیاکاریــی رەگەزپەرســتی بەرامبــەر گەلــی کــورد لــە هەرێمــی باکــووری 

ــەملێنێ..."  ــوو دەس ــی یەکگرت ــاری عەرەبی کۆم

هەروەها دەڵێت: "

- لــە ناوچەکانــی کــورد، نــاوی کــوردی لەالیــەن دەســەاڵتدارانەوە بــۆ نــاوی 

عەرەبــی دەگۆڕدرێــن، لەکاتێکــدا لێــرە، لــە هەرێمــی باکــوور، شــار و گونــد 

هــەن کــە ناوەکانیــان عەرەبــی نیــن، لەوانــە: دومــا، زەبەدانــی، بلــودان و 

حەرســتا.

- لــە فەرمانگــەی ناســنامە و مەخفەرەکانــی پۆلیــس، هەرکەســێك مامەڵــە 

پێشــکەش بــکات و بیــەوێ نــاوی کــوردی لــە منداڵەکــەی بنــێ، رێــی 

ــرێ". ــووکایەتی پێدەک ــادرێ و س پێن

ــارە  ــتوکاڵ ژم ــازیی کش ــای چاکس ــیالیزمەوە یاس ــاوی سۆش ــاڵی 1958 و بەن س

161 جێبەجێکــرا. لــە ناوچــەی عەفریــن لــە نێوەڕاســتی شەســتەکانی ســەدەی 

ــە  ــە خاوەن ــە ل ــرا ک ــە ک ــەو زەوییان ــکردنی ئ ــە دابەش ــت ب ــردووەوە دەس راب

کوردەکانیــان زەوتکرابــوون و درانــە ئــەو عەرەبانــەی لــە ناوچەکانــی دیکــەوە 

هێرابــوون، یــان ئــەو جووتیــارە عەرەبانــەی کــە بــە ژمــارە کەمبــوون و پێشــر 

ــەو زەوییانــەی  ــاری کــورد بێبەشــکران ل ــە ناوچەکــە بــوون. ئــەوکات جووتی ل

ــرات  ــا و عمێ ــایرەکانی ئەلبوبەن ــی عەش ــرد، کەچ ــدا دەک ــان تێ ــان کاری خۆی

ــانکاری  ــاز و ئاس ــینەوەی ئیمتی ــە بەخش ــە ب ــی دیک ــۆزی عەرەب ــدێ ه و هەن
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ــدەدران  ــەت هان ــی دەوڵ ــە دەزگاکان ــان ل ــک و دامەزراندنی ــی موڵ ــە کڕین ل

بۆئــەوەی بێنــە عەفریــن نیشــتەجێ بــن. هەنــدێ خێزانــی دیکــەی عەرەبیــش 

کــە لــە لیــوای ئەســکەندەروونەوە کۆچیانکردبــوو لەپــاش ئــەوەی بــووە 

بەشــێک لــە خاکــی تورکیــا لــە ســاڵی 1939، هــەر لــە عەفریــن نیشــتەجێبوون.

لەبــارەی نــاوە رەســەنەکانەوە، د.رۆزاد عەلــی کــە لەبــارەی مێــژووی ناوچەکــە 

لێکۆڵینــەوەی کــردووە و لــە چەنــد پەرتووکێکــدا دۆکیومێنتــی کــردوون، 

دەڵێــت: "زیاتــر لــە 80%ی نــاوی شــوێن و گونــدی ناوچــەی چیــای کورمێنــج 

ــە.  ــان رەگوڕیشــەیان لۆکاڵیی ــاوە، ی ــان و مان ــەڕووی زم ــن ل ــاوی کوردی ــان ن ی

ــە  ــەوەی ک ــن، ئ ــان کوردی ــتەجێبوون 80%ی ــەی نیش ــاوی 360 کۆمەڵگ ــە ن ل

دەمێنێتــەوە بەمجــۆرە دابــەش دەبــێ: 33 نــاوی رسیانــی، 18 نــاوی تورکــی و 

نزیکــەی 12 نــاوی عەرەبــی )2(. هەنــدێ لــەم ناوانــە لــە ســەردەمی عوســانیدا 

گــۆڕاون و تەتریــک کــراون، بــۆ منوونــە: چیــای کورمێنــج: بــووە بــە کــوردداخ، 

ســیویا بــووە بــە ئوکســوزلی و گونــدی مــەزن بــووە بــە بیــوک ئۆبــە...".

هەروەهــا دەنووســێ: ســاڵی 1976 دووبــارە دەســتکرایەوە بــە تەعریبــی 

جێبەجێکردنــی  بــۆ  ســەرەتا  ســووریا.  باکــووری  ناعەرەبییەکانــی  نــاوە 

ئەمــە لیژنەیەکــی فەرمــی پێکهــات )کــورد و رسیــان( و نوێنەرێکیــش لــە 

ــەی  ــەم رێناییان ــی ئ ــە بەپێ ــەوە. لیژنەک ــی شــوێنەواری حەلەب بەڕێوەبەرایەت

ــرد: ــاوەکان ک ــی ن ــە تەعریب ــتی ب ــوارەوە دەس خ

ــی  ــی، رۆمانی ــی، رسیان ــەی رەگوڕیشــەیەکی عەرەب ــاوە دێرینان ــەو ن 1 - ئ

ــەوە. ــان دەمێنن ــو خۆی ــە، وەک ــان هەی گریکیی

2 - هەمــوو ناوە کوردی و تورکییەکان دەکرێنە عەرەبی.

ــت، ناوێکــی  ــی وەربگێڕدرێ ــۆ عەرەب ــە ب ــاوە کۆنەک ــرا ن 3 - ئەگــەر نەتوان

ــدا ئاســان  ــە نووســین و گۆکردن ــەوە کــە ل ــۆ دەبیرێت ــی دیکــەی ب عەرەبی
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ــت. ــش دەرنەچێ ــی دەوڵەتی ــوەی ئاراســتە فکرییەکان ــە چوارچێ ــت و ل بێ

پــاش تەواوبوونــی کاری لیژنەکــە، نــاوە نوێیــەکان بــە لیســتێک باڵوکرانــەوە 

ــری ناوخــۆی  ــەن وەزی ــە لەالی ــارە 580 ی ســاڵی 1977 ک ــاری ژم ــە بڕی و ب

کۆمــاری عەرەبیــی ســووریاوە دەرچــوو، ســیفەتی فەرمــی وەرگــرت. 

ــاوە  ــا ن ــوو. ئینج ــی تێداب ــەی عەفرین ــاوی 190 ناوچ ــە ن ــتە نوێی ــەم لیس ئ

ــی  ــەکان و رێنوێنییەکان ــوورساوە فەرمیی ــۆ و ن ــەر تابل ــە س ــەکان خران نوێی

ــەکان )3(. ــەر رێگ س

لەپــاش ئــەوە ئیــدی نــاوە کوردییــەکان قەدەخەکــران، بۆمنوونــە کاتێــک 

هونەرمەنــد یوســف حســێن لــە 16ی ئــاداری 1986دا دووکانێکــی فۆتۆگرافیــی 

کــردەوە و نــاوی لێنــا )ســتۆدیۆ 21( وەک ئاماژەیــەک بــۆ 21ی ئــادار کــە رۆژی 

ــۆ  ــی ناوەکــەی رەتکــردەوە و ناچــاری کــرد بیگــۆڕێ ب ــەورۆزە، دەزگای ئەمن ن

ــتۆدیۆ 23(. )س

بــەاڵم رووە هــەرە ناشــیرین و دزێوەکــەی تەعریبــی بــە بەرنامــەی دەوڵەتــی 

بەعســی ســووریا، رێگەگرتــن بــوو لــە فێربــوون و خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی 

و تەنانــەت قســەکردن بــە کــوردی لــە فەرمانگەکانــی دەوڵەتــدا. هــەر لــەو 

ــی  ــە زمان ــک ب ــە و کتێبێ ــراوەو رۆژنام ــۆرە باڵوک ــوو ج ــەدا هەم چوارچێوەی

ــۆر و مێــژووی کــورد قەدەخەکــران.  ــوور و فۆلکل ــارەی کولت کــوردی و لەب

ناوهێنانــی هاوواڵتیــان لــە تۆمــار و بەڵگەنامــە فەرمییەکانــدا بــووە "عەرەبــی 

ســووریا"، ئەمــەش نکۆڵییەکــی روون و ئاشــکرایە لــە هەبوونــی کــورد و 

ــی لەســەر خاکــی ســووریا. ــەی دیکــەی ناعەرەب پێکهات

رێکخــراوی ئەمنســتی ئینتەرناشــناڵ لەوبــارەوە دەڵــێ: "زمانــی کــوردی وەکــو 

زمانێکــی فەرمــی لــە ســووریا دانــی پێدانەنــراوە و لــە قوتابخانــە ناخوێنــدرێ. 

ــە.  ــەوە قەدەخەی ــاڵی 1958ـ ــە س ــوردی ل ــە ک ــی ب ــەوە و چاپەمەن باڵوکردن
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ــر  ــەی بەرفراوان ــەم قەدەخەی ــنووری ئ ــنبیری س ــری رۆش ــاڵی 1987، وەزی س

ــی و میوزیکــی کوردیشــی هاتەســەر، رێ  ــرد و کاســێتی دەنگــی و ڤیدیۆی ک

بــە گوێلێگرتــن و باڵوکردنــەوەی نــادرێ. بەگوێــرەی هەنــدێ ســەرچاوە، 

قەدەخــەی خوێنــدن بــە زمانــی کــوردی لــە دامــەزراوە فەرمییەکانــدا دووبــارە 

ــەرکراوەتەوە" )4(. ــی لەس جەخت

ــای  ــاددەی یاس ــدێ م ــە هەن ــاڵی 2008دا ک ــارە 49ی س ــوومی ژم ــە مەرس ل

ــر  ــر لەژێ ــدی زۆرت ــردووە، قەیدوبەن ــوار ک ــاڵی 2004ی هەم ــارە 41ی س ژم

دەســەاڵتی دەزگا ئەمنییەکانــدا خراوەتــە ســەر کڕیــن و فرۆشــن و موڵکــداری 

پارێــزگا  لــە  خانووبــەرە  و  زەوی  لەســەر  وەبەرهێنــان  و  بەکرێــدان  و 

ســنوورییەکانی ســووریادا. ئــەم مەرســوومە کــە ناتەباشــە لەگــەڵ دەســتوور، 

ــرەی  ــەوە. بەگوێ ــووریا دەگرێت ــووری س ــی باک ــە کوردییەکان ــەرجەم ناوچ س

ئەمــە، الیەنــی ئەمنــی رەزامەنــدی لەســەر مۆڵەتــی یاســایی ناداتــە زۆرینــەی 

هــەرەزۆری کــورد، "ئەمــەش لــە پراکتیکــدا شــتێکی جێگیــرە و بــە درێژایــی 

زیاتــر لــە نیــو ســەدە لــە پــاش دەرچوونــی مەرســوومی ژمــارە 193ی ســاڵی 

ــەکە، کاری  ــزگای حەس ــە پارێ ــوومە ل ــەو مەرس ــی ئ ــەوە هەموارەکان 1952ـ

ــراوە")5(. پێک

ــش  ــەکان و بەتایبەتی ــە کوردیی ــە، ناوچ ــتاش کارای ــە تائێس ــوومی 49 ک مەرس

هــۆکاری  بووەتــە  کــردووە.  ئیفلیــج  ئابوورییــەوە  لــەڕووی  عەفرینــی 

باڵوبوونــەوەی بێــکاری و کۆچــی بــەردەوام بــەرەو شــارە گــەورەکان و بــەرەو 

بەکرێــدان  و  موڵــک  کڕینــی  مۆڵەتــی  لەکاتێکــدا  ئــەوە  دەرەوەی واڵت. 

و وەبەرهێنــان بــە ئاســانی دەدرێتــە عــەرەب. ئەمــە تەعریبــی ناوچــە 

کوردییەکانــە بــە رێگەیەکــی دیکــە.
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سەردەمی خۆسەریی دیموکراسی

پــاش راپەڕینــی خەڵکــی ســووریا لــە ئــاداری 2011 و کشــانەوەی ســوپای 

 ،2012 هاوینــی  کۆتایــی  لــە  عەفریــن  لــە  ئەمنییــەکان  دەزگا  و  ســووریا 

یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل )یەپەگــە( دەســتی بەســەر ناوچەکــەدا گــرت و لــە 

21ی کانوونــی دووەمــی 2014 خۆســەریی دیموکراتــی بــە ســەرکردایەتی پارتــی 

ــد. ــەدە( دامەزران ــی )پەی ــی دیموکرات یەکێت

ــی  ــااڵنی 2014 تاوەكــو ســەرەتای 2018 ئاســایش و ئارامییەک ــاوەی س لــە م

ــاو  ــێوەیەکی بەرچ ــە بەش ــا، هەربۆی ــەدا کێش ــەر ناوچەک ــی بەس ــی باڵ رێژەی

گەشــەی کــرد و پرۆســەی تەعریــب لــەو ماوەیــەدا وەســتا. خوێنــدن بــە زمانــی 

کــوردی بــووە تەوزیمــی. کولتــوور و کەلەپــووری کــوردی دووبــارە ژیانــەوە و 

ــە  ــەوە. ناوچەک ــەکان گەڕان ــوێن و ناوچ ــۆ ش ــەنەکان ب ــی و رەس ــاوە مێژووی ن

هێــواش هێــواش لــە ئاســەوارەکانی تەعریــب پاکدەبــووەوە و ئــەوەش بــە دڵــی 

ــوو. ــورک نەب شۆفێنیســتانی عــەرەب و ت

و  ســەرەتایی  قوتابخانــەی   300 لــە  زیاتــر  لــە  خوێنــدن  پرۆگرامەکانــی 

ــەزار  ــان ه ــەوە و دەی ــوردی دەگوتران ــی ک ــە زمان ــی ب ــدی و ئامادەی دواناوەن

ــوردی  ــە ک ــار ب ــە و گۆڤ ــراوە و رۆژنام ــب و باڵوک ــەکان و کتێ ــی قوتابخان کتێب

ــوون. ــاپ دەب چ

خۆبەڕێوەبەرییــە  داینامیکــی  ئــەم  تورکیــدا  داگیرکاریــی  ســایەی  لــە 

و  گەڕانــدەوە  ناوچەکــە  بــۆ  رەســەنی  تایبەمتەندیــی  کــە  هەڵوەشــایەوە 

ــۆ  ــن کــە ئامرازێکــی ملکەچــە ب ــی پێکهات ــی لۆکاڵ ــەوە ئەنجوومەن ــی ئ لەجیات

ــەکەدا  ــی هێرش ــە لەکات ــان خوێندنگ ــۆن دەی ــا. وەک چ ــەاڵتدارێتی تورکی دەس

ــی  ــەربازی. ئامادەی ــارەگای س ــش کرانــە ب ــوون، هەندێکی ــوور ب ــە خاپ نیمچ
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ــەر  ــە ب ــە کەوتن ــەی دیک ــەکان و زۆر قوتابخان ــۆ و پەیانگ ــازی و زانک پیشەس

تااڵنــی و کەلوپەلەکانیــان بــە تــەواوی بــردن. سیاســەتی تەتریــک و تەعریــب 

جارێکــی دیکــە و بەشــێوەیەکی پــالن بــۆ دانــراوی مەترســیدار رووی لــە 

ناوچەکــە کــردەوە.

پێشینە و هۆکار و پاڵنەرەکانی گۆڕینی دیمۆگرافیا 

لە سەردەمی داگیرکاریی تورکیدا

ــەرکوتکردن و  ــورد و س ــی ک ــە بوون ــی ل ــەتی نکۆڵ ــانی سیاس ــە هاوش هەمیش

پێشــێلکردنی مافەکانیــان لــە ســووریا، هەوڵــی نەپســاویش هەبــوون بــۆ 

ــەت  ــەوەی تایب ــەوەش، ئ ــەرەڕای ئ ــەدا، س ــەی عروب ــە بۆتەق ــان ل تواندنەوەی

بێــت بــە ناوچــەی عەفریــن، ئــەم سیاســەتە بــە درێژایــی ســەردەمی دەســەاڵتی 

حیزبــی بەعــس نەبــووە هــۆی گۆڕانــی زۆر گــەورە لــە پێکهاتــەی دانیشــتووان 

و ناســنامە و کولتــووری عەفرینــدا. کەچــی لــە ماوەیەکــی کورتــی داگیرکاریــی 

ــە ســایەی دەســەاڵتی خۆســەری،  ــی بەرچــاو ل ــاش بووژانەوەیەک ــدا و پ تورکی

ناوچەکــە لــە هەمــوو روویەکــەوە گــورزی کوشــندەی بەرکــەوت، ئــەوەش بــە 

ــدن کــە  ــاوان و شــێوازی هەمەجــۆری گوشــار و تۆقان رێگــەی پێشــێلکاری و ت

ــان. ــۆ زێــدی خۆی ــاوارەکان ب ــەوەی ئ ــەردەم گەڕان ــە رێگــر لەب ببن

هێرشی تورکیا

ســوپای تورکیــا هاوشــان لەگــەڵ زیاتــر لــە 20 هــەزار چەکــداری میلیشــیاکانی 

ســووریا کــە موالیــی ئەنقــەرەن و دەچنــە خانەی چەکــداری بەکرێگیــراوەوە )6(، 

لــە 20ی کانوونــی دووەمــی 2018 لــە زەوی و ئاســانەوە هێرشــیان کــردە ســەر 
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ــی  ــە راگەیێندراوێک ــاڵ، ب ــان س ــاداری هەم ــە 24ی ئ ــەم هێرشــە ل ــن. ئ عەفری

ــەدا  ــی بەســەر ناوچەک ــە دەســتگرتنی تەواوەت ــا ک ــی تورکی ــزە چەکدارەکان هێ

الهــای  رێککەوتننامــەی  بەگوێــرەی  ئەمــەش  هــات.  کۆتایــی  راگەیانــد، 

1907 و یاســا نێودەوڵەتــی و ئینســانییەکان و پەیاننامەکانــی رێکخــراوی 

نەتەوەیەکگرتــووەکان داگیرکارییەکــی روون و ئاشــکرا بــوو، بــەاڵم بەبێ ئەوەی 

ــازییەکی  ــی و ئامادەس ــاش لەشکرکێش ــەکە پ ــێ. هێرش ــی پێدابن ــەرە دان ئەنق

ئاسایشــی  "پاراســتنی  بیانووەکــەش  هــات،  ســەربازی  و  میدیایــی  زۆری 

لەنێوبردنــی  تیرۆریســتیەکان،  رێکخــراوە  لەنێوبردنــی  تورکیــا،  نەتەوەیــی 

جوداخــوازان و دووبــارە نیشــتەجێکردنەوەی ئاوارەکانــی ســووریا" بــوو، بــەاڵم 

ــەی کوفــر.  ــی: "موحارەب ــی ئایین ــە ئەدەبیات ــەم پاســاوانە ب ــە رتووشــکردنی ئ ب

ــەم  ــد". بەرپرســە شــەرعییەکانی ئ ــادو. هت ــی ئیســالم. جیه ــەوەی دین باڵوکردن

میلیشــیایانە و پیاوانــی ئایینــی ســەر بــە پارتــی داد و گەشــەپێدان و ئەوانــەی 

ئیخــوان موســلیمین هیــچ بێشــەرمییەکیان لــەوەدا نەدیــت کــە فەتــوا بــدەن و 

ــر بکــەن. ــان بەرین ــک و ماڵی ــورد و موڵ ــە دژی ک ــەری حەاڵڵکــراو ل رووب

لــە ئەنجامــدا بەجۆرێــك رەفتــار لەگــەڵ کــورد کــرا وەک ئــەوەی ســەرجەمیان 

ــان و  ــک و ماڵی ــان و موڵ ــن، ناوچەکەی ــر" ب ــواز و کاف ــت و جوداخ "تیرۆریس

یاســایی  و  ئەخالقــی و سیاســی  رێگرێکــی  بێئــەوەی  خوێنیــان حەاڵڵکــرا 

ــوو )7(. ــەژادی چ ــاوی ن ــتی پاکت ــو ئاس ــەش تاوەك ــت، ئەم رایانگرێ

لــە رەگوڕیشــە  کــە خەڵکەکــەی  ئەوەبــوو  بــۆ  لــە دژی عەفریــن  شــەڕ 

مێژووییەکــەی هەڵکێشــی و لــە کولتــوور و زمانیــان دایانباڵــێ و کەلەپــووری 

شارســتانییان تەفروتونــا بــکات. ئامانجەکــە دابڕینــی کۆمەڵگــەی کــوردی بــوو 

ــۆی.  ــی خ ــی و نەتەوەی ــنامەی مێژووی ــە ناس ل
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ــورد  ــە ک ــەق ب ــن دەرح ــێلکاریی زۆر و هەمەچەش ــاوان و پێش ــن ت ــە عەفری ل

ــە  ــدێ لەوان ــرا. هەن ــەردی ک ــرۆڤ و دار و ب ــە م ــەق ب ــان، دەرح و ناوچەکەی

ــی. ــی دژی مرۆڤایەت ــگ و تاوان ــی جەن ــتی تاوان ــە ئاس دەگەن

لەمــاوەی دوو ســاڵ و نیــودا، عەفریــن لــە ناوچەیەکــی ئارامــەوە کــە لــە 

بەخۆوەدەبینــی  ژیانــەوە گەشــەکردنێکی رسووشــتیی  هەمــوو رووەکانــی 

لەســایەی ئیــدارەی خۆســەری و ئــەو هێــزە چەکــدارە لۆکاڵــەی بەرگریــی 

ــرژی  ــەوزا و بێســەروبەری و گ ــە ف ــارام ک ــی نائ ــۆ ناوچەیەک ــۆڕا ب ــرد، گ لێدەک

باڵــی بەسەرداکێشــاوە. ئــەم رەوشــە بــە درێژایــی ئــەم ماوەیــە لــە خراپــەوە بــۆ 

ــووە. ــر چ خراپ

پێشــێلکاری و تاوانــەکان دەتوانیــن لــەم ناونیشــانانەدا کــورت بکەینــەوە: 

ــڤیل،  ــی س ــەر خەڵک ــۆ س ــرش ب ــوژی، هێ ــت و کۆمەڵک ــە ئەنقەس ــتنی ب کوش

هەژارکردنــی خەڵــک و بەکۆیلەکردنیــان، دوورخســتنەوەی زۆرەملێــی خەڵــک، 

ئەشــکەنجەدان و رەفتــاری نامرۆڤانــە، ســەرکوتی کولتــووری و نەتەوەیــی، 

ســەرکوتی ئایینــی لــە دژی ئێزدییــەکان، تەتریــک و باڵوکردنــەوەی تووندئاژۆیی 

و  خەڵــک  ماڵــی  و  موڵــک  وێرانکردنــی  نیوعوســانی،  فکــری  و  ئایینــی 

و  رفانــدن  بێسەروشــوێنکردن،  و  نایاســایی  دەســتگیرکردنی  زەوتکردنیــان، 

بەندکردنــی هەڕەمەکــی، رەتکردنــەوە و گوێنەگرتــن لــە ســکااڵی خەڵــک، 

زیانگەیاندنــی گــەورە بــە ژینگــە، بەئامانجگرتنــی دامــەزراوەکان و ماڵــی 

ــەواوی، دەســتدرێژی و  ــە ت ــد ب ــدێ گون ــان، دەستبەســەرداگرتنی هەن هاوواڵتی

ــتان  ــی گۆڕس ــردن، تێکدان ــێ و ناچارک ــە زۆرەمل ــان ب ــەڵ ژن ــەرگیری لەگ هاوس
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لەســایەی  ئەمانــەش  هەمــوو   .)8( دیکــە  تاوانــی  زۆر  و،  شــوێنەوارەکان  و 

تاریکاندنــی میدیایــی و قەدەخەکردنــی ئازادییــە گشــتی و تایبەتــەکان و هــەر 

ــۆ ســەر  ــی. هێرشــی ســەربازی ب ــووری و میدیای ــی و کولت چاالکییەکــی مەدەن

عەفریــن زیاتــر لــە 300 کــوژراو و 1000 برینــداری مەدەنــی لێکەوتــەوە، ئــەوە 

ــەدا  ــەم ماوەی ــت ل ــە ئەنقەس ــە ب ــیڤیل ک ــی س ــەی 130 کەس ــە نزیک ــە ل جگ

ــە 1100  ــر ل ــووە و زیات ــان تێداب ــە تەمەنی ــاوی ب ــداڵ و پی کــوژراون و ژن و من

ــت. ــیان نازانرێ ــارەی چارەنووس ــچ لەب ــوێنن و هی ــیش بێسەروش کەس

چەوساندنەوەی ئێزدییەکان

تاوەكــو ســەرەتای ئــەم دەیەیــەی ئێســتا، ژمــارەی ئــەو ئێزدیانــەی لــە زیاتــر لــە 

20 گونــد و لەنــاو شــاری عەفریــن نیشــتەجێبوون، بــۆ کەمــر لە 25 هــەزار کەس 

دابەزیبــوو. لەپــاش داگیرکاریــی تورکیــاش هەنــدێ لــەو گوندانــە بــە تــەواوی لــە 

ــۆن.  ــدۆ و بافل ــی قەســتەڵ جن ــە گوندەکان ــۆ منوون ــوون، ب دانیشــتووانیان چۆڵب

ژمــارەی ئێزدییــەکان بەگشــتی رووی لــە کەمبــوون کــردووە، ئەوانــەی کــە 

ماونەتــەوەش هێشــتا رووبــەڕووی هەراســانکردنی زۆرتــر دەبنــەوە. بــە ئاشــکرا 

ســووکایەتی بــە پیرۆزییەکانیــان و بــە بیروباوەڕیــان دەکرێت. هەندێکیــان ناچار 

دەکرێــن روو بکەنــە مزگــەوت. رێوڕەســم و رسووتــە ئایینییــەکان و جەژنەکانیان 

ــوژران  ــان ک ــان ئاشــکرا بکــەن. هەندێکی ــی خۆی ــرن ئایین ــراوە و ناوێ قەدەخەک

ئەشــکەنجەدان  و  بەندکــردن  بــەرەوڕووی  و  رفێــران  دیکــە  هەندێکــی  و 

بوونــەوە. چەندیــن مەزارگەیــان وێرانکــران )شــێخ رکاب، باســوفان...( لەکاتێکــدا 

لەســەردەمی ئیــدارەی خۆســەر هەمــوو مــاف و ئازادییەکیــان هەبــوو. 
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تێکدانی گۆڕستان و مەزارەکان

لەکاتــی ئۆپەراســیۆن و پــاش ئــەوەش کــە ســوپای تورکیــا و میلیشــیاکانی 

ــۆڕی شــەهیدەکان  ــی گ ــە وێرانکردن ــرت، کەوتن ــدا گ دەســتیان بەســەر عەفرین

)شــەهید رەفیــق لــە گونــدی مەتینــا، شــەهید ســەیدۆ لــە شــارۆچکەی کەفــەر 

ســەفرە و شــەهید ئاڤێســتا لە گوندی کەفەرشــیل(، هەروەها مەزاری ســیمبوولە 

نیشــتانییەکان و هەنــدێ مــەزاری ئیســالمیش )شــێخمووس لــە مەیدانــا، شــێخ 

عەبدولڕەحــان لــە گونــدی کانــی کورکێ( بــەر وێرانــکاری کەوتــن و گۆڕەکانیان 

هەڵدرایــەوە. هەنــدێ گۆڕیــش تەنیــا لەبەرئــەوە تێکــدران چونکــە بــە کــوردی 

لەســەریان نوورسابــوو.

وێرانکردن و دزینی شوێنەوار

لەکاتــی هێرشــدا بــۆ ســەر عەفریــن زۆر شــوێنەواری مێژوویــی بــەر بۆردوومــان 

کەوتــن )عەینــدارا، هــووری، ســەمعان، بــەراد، تــەل جندرێــس(. میلیشــیاکانیش 

بەبەرچــاوی دەســەاڵتی داگیرکــەری تورکیــاوە کەوتنە هەڵکۆڵیــن و هەڵدانەوەی 

ــان.  ــی کەلوپەلەکانی ــۆ دزین ــوێنەواری ب ــەی ش ــە و ناوچ ــرد و تەپۆڵک ــان گ دەی

ــە رێکخــراوی یۆنســکۆ  ــدا ل ــووری جیهانی ــە لیســتی کەلەپ ــە ل ــک لەوان هەندێ

ــوەی پێشــێلكردنی رێککەوتننامــەی  ــە چوارچێ ــە ئەمــە دەچێت تۆمارکــراون، بۆی

ئایــاری 1954ی الهــای تایبــەت بــە پاراســتنی شــوێنەوارە مێژووییــەکان لەکاتــی 

شــەڕ و ئۆپەراســیۆنی ســەربازی و هەروەهــا مــاددەی 16ی پاشــکۆی پرۆتۆکۆلی 

دووەمــی رێککەوتنەکانــی جنێڤــی ســاڵی 1977.

ــۆ گواســتنەوە و فرۆشــتنی نایاســاییانەی  ــووە رێڕەوێــک ب ــا وەک چــۆن ب تورکی
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شــوێنەوارە مێژووییــە دزراوەکانــی ســووریا، بەشــێوەیەکی نەخشــەداریش 

ــە تێکــدان و وێرانکــردن و دزینــی شــوێنەوارە مێژووییەکانــی  دەســتی هەیــە ل

ــی کــوردە  ــی مێژووی ــوور و بوون ــی ســڕینەوەی کەلەپ ــج لێ ناوچەکــە کــە ئامان

ــان )9(. ــی خۆی ــەر خاک لەس

برسیکردن و تێکدانی ژینگەی کار و ئابووری

ــا  ــە تورکی ــەر ب ــیاکانی س ــەوە میلیش ــی عەفرین ــی داگیرکردن ــە رۆژی یەکەم ل

کەوتنــە دزینــی ماڵــی خەڵــک و موڵــک و ماڵــی گشــتی. هەربۆیــە رۆژی 

داگیرکردنــی عەفریــن )18ی ئــاداری 2018( وەک "رۆژی رەوە کولـــلە" نــارساوە. 

ــااڵن.  ــەر ت ــە ب ــارەکە کەوتن ــی ش ــک و ماڵ ــە 70%ی موڵ ــر ل ــەو رۆژەدا زیات ل

ــی  ــیا چەکدارەکان ــتی میلیش ــا دەس ــوپای تورکی ــارەکە، س ــی ش دوای داگیرکردن

ئــاوەاڵ کــرد بــۆ دزی و تااڵنــی و ســەپاندنی بــاج و فدیــە و بڕینــی ســەرچاوەی 

بژێویــی خەڵکــی ناوچەکــە. تەنیــا زیانەکانــی وەرزی زەیتــوون لــەو ســاڵەدا بــە 

105 ملیــۆن دۆالر مەزەنــدە دەکرێــت )10(. ئەمــە ســەرباری دانانــی قەیدوبەنــد 

ــەی 100  ــە نزیک ــش ک ــووری، بەتایبەتی ــی کار و ئاب ــوو بوارەکان ــەر هەم لەس

کارگــەی گوشــینی زەیتــوون لــە کــۆی 300 کارگــە بەهــۆی تێکدانیــان، یــان لــە 

ئەنجامــی دزینــی پێداویســتییەکانیان لــە کار راوەســتاون، هەندێکی دیکەشــیان 

)پاشــاوەی  بیریــن  کارخانــەی  دوو  بەســەرداگیراوە. هەروەهــا  دەســتیان 

زەیتوونــی گــورشاو کــە بــۆ دروســتکردنی خەڵــووز بەکاردێــت( و کارگەیەکــی 

ــە  ــە ل ــەوە جگ ــەوە دزراون، ئ ــەواوی ئامێرەکانیان ــە ت ــە ب دروســتکردنی تەنەک

هەنــدێ پێداویســتیی 15 کارگــەی دیکــەی بیریــن و کۆگاکانیــان کــە پڕبــوون لە 

خەڵــووز. بەوجــۆرە ئێســتا تەنیــا هەشــت کارگــە لــەکاردان، بــەاڵم کارگەکانــی 
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دروســتکردنی ســابوون کــە 20 کارگــەن و هەریەکەیــان پێشــر 400 - 500 تــۆن 

ســابوونیان کــۆگا دەکــرد، زۆربەیــان کەوتنــە بــەر تــااڵن و هەندێکیان ســەرانەی 

زۆریــان لێوەرگیــرا بۆئــەوەی هەنــدێ لــە پێداویســتییەکانیان بــۆ بگەڕێننــەوە، 

بەوجــۆرەش ئێســتا 11 کارگەیــان لــە کاردان بــە وزەیەکــی بەرهەمهێنانــی 

ســااڵنە کــە لــە 100 بــۆ 150 تــۆن ســابوون تێناپەڕێــت )11(.

پێــاڵو  لــە عەفریــن نزیکــەی 850 کارخانــەی دروســتکردنی جلوبــەرگ و 

هەبــوون کــە هەفتانــە هــەزاران پارچەیــان بەرهــەم دەهێنــا و نزیکــەی حــەوت 

هــەزار کــەس کاریــان تێــدا دەکــرد، زۆربــەی ئەمانــە دزران و ســەرانەی زۆریــان 

لێوەرگیــرا بــۆ گەڕاندنــەوەی هەندێ لــە پێداویســتییەکانیان، یان گواســتنەوەیان 

بــۆ حەلــەب. ئێســتا جگــە لــە نزیکــەی 50 کارخانــە کــە بەرهەمێکــی کەمیــان 

هەیــە، ئەوانــی دیكــە کارناکــەن.

بەبــێ  زەوییەکانیــان  جووتیــاران  زۆری  بەشــێکی  دیکــەوە  لەالیەکــی 

بەردەوامــی  زیانــی  بەهــۆی  ئــەوەش  بەجێهێشــتووە،  چاندنــی کشــتوکاڵ 

ــەم  ــی زۆر ک ــە کرێ ــان ب ــراون زەوییەکانی ــش ناچارک ــان. هەندێکی بەرهەمەکانی

ــی  ــوەی هەوڵەکان ــە چوارچێ ــتەجێکراون. ل ــەوێ نیش ــازە ل ــەی ت ــە ئەوان بدەن

دەستبەسەرداگرتنیشــدا، میلیشــیاکان زۆرجــار داوای بەڵگەنامــەی خاوەندارێتــی 

لــە دانیشــتووانە رەســەنەکە دەکــەن، لەکاتێکــدا پەیداکردنــی ئــەو بەڵگەنامانــە 

زەحمەتــە لەســایەی نەبوونــی داوودەزگای دەوڵــەت لــە ناوچەکــە و زەحمەتیی 

ــەب. ــە حەل ــتهێنانی ل بەدەس

ــە نزیکــەی 72500  ســەبارەت بــە ســامانی ئاژەڵیــش، ژمــارەی ئاژەڵــی ماڵــی ل

ــوون  ــوە. نزیکــەی 25 دەواجــن لەکارکەوت ــۆ نزیکــەی 6000 دابەزی ســەرەوە ب

پــاش ئــەوەی ژمارەیەکــی زۆری مریشــکەکانیان لەنێوچــوون، یــان دزران و 

هەرزانفرۆشــکران. زیانــی ســامانی ئــاژەڵ لــە عەفریــن بــە نزیکــەی 20 ملیــۆن 
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دۆالر مەزەنــدە دەکرێــت )12(. لەوالشــەوە ئــەو عەرەبانــەی هێراونەتــە ناوچەکە 

ــەک  ــچ رێگریی ــێ هی ــە ب ــاوە ک ــان هێن ــەڵ خۆی ــان لەگ ــەزار ئاژەڵی ــان ه دەی

ــی دانیشــتووانی رەســەن کــراون. ــەرەاڵی کێڵگەکان ب

بەشــێوەیەکی گشــتی لــە بــواری کشــتوکاڵدا تێچــوو زۆر بــەرزە و دزی و ئــەو 

باجەشــی کــە میلیشــیاکان دەیســەپێننە ســەر جووتیــاران بــاری شــانی قــورس 

ــە  ــی ل ــش بەتایبەت ــی نزمی ــی نرخ ــەم و دیاریکردن ــتنی بەره ــردوون. فرۆش ک

ــە.  ــارە تورکەکان ــی کڕی ــە بەرژەوەندی ــە، ل ــوون و دانەوێڵ هــەردوو وەرزی زەیت

ــی و پیشەســازیش راســتە،  ــی بازرگان ــۆ کەرتەکان ــان بارودۆخــی خــراپ ب هەم

ــووە. ــن ب ــی خەڵکــی عەفری ــەش هەژاربوون ئەنجامــی هەمــوو ئەمان

وێرانکردنی ژێرخان و دامەزراوەکان

زۆری  ژمارەیەکــی  عەفریــن،  ســەر  بــۆ  هێرشــەکەوە  یەکەمــی  رۆژی  لــە 

ــەر  ــی ب ــتی و ژێرخان ــەزراوەی گش ــڕی و دام ــی و کارگێ ــەرەی مەدەن خانووب

بۆردوومــان کەوتــن. هــەزاران خانووبــەرە و دەواجــن و مزگــەوت و قوتابخانــە 

و ســەنتەری پزیشــکی و ســەموونخانە و کــۆگای ســووتەمەنی و کارخانــەی 

گوشــینی زەیتــوون و تــۆڕی دابەشــکردنی کارەبــا و ســەنتەرەکانی پەیوەندیــی 

ــە  ــە ب ــری ک ــی ئاودێ ــاو و تۆڕەکان ــکردنی ئ ــتگەکانی دابەش ــی و وێس تەلەفۆن

ــوون. ــوور ب ــراون، خاپ ــێ(وە بەس ــداوی مەیدانک )بەن

بەهــۆی ئەمانــەوە ئاســتی خزمەتگــوزاری زۆر دابەزیــوە. کەرتــی تەندروســتی 

بەدەســت نەبوونــی و الوازییــەوە دەناڵێنــێ بەهــۆی کەمبوونــەوەی کارمەنــدی 

ــتیی  ــان و پێداویس ــی دەرم ــەکان و کەمبوون ــی نۆڕینگ ــتی و داخران تەندروس

پزیشــکی.
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زیانگەیاندن بە ژینگە و بڕینەوەی دار 

زۆر ســەرچاوە لــە ناوخــۆوە و هەروەها زۆر راپۆرتی میدیایــی و راپۆرتی رێکخراوە 

داکۆکیــکارەکان لــە مــاف، هەروەهــا ئــەو وێنانــەی لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان 

ــەر ژینگــەی ناوچــەی  ــە دەکــەن کــە ب ــە گەورەی ــەو زیان ــەوە، باســی ئ باڵودەبن

عەفریــن کەوتــووە. زیانێــک کــە لــە نێوەڕاســتی ســەدەی رابــردووەوە بەخــۆوەی 

نەدیبــوو. وا مەزەنــدە دەکــرێ کــە نزیکــەی 15 هەزار هێکتار دارســتان ســووتاون 

یــان دارەکانیــان بڕیونەتــەوە. لــەم چوارچێوەیــەدا دەیــان هــەزار داری زەیتــوون و 

داری دیکــەی بــە تەمــەن بــۆ خەڵــووز و مەبەســتی دیکــە لەنێوبــراون.

گۆڕینی کولتووری گشتی

کۆمەڵگــەی عەفریــن بەگشــتی کۆمەڵگەیەکــی مەدەنــی و کــراوە و چــاالک بــووە 

لــە هەمــوو بوارەکانــدا، بــەاڵم ئەوانەی ئێســتا لــەوێ مــاون، لەســایەی داگیرکاریدا 

ــن  ــە بەریەککەوت ــان ل ــدەدەن خۆی ــوە، هەوڵ ــە هەمــوو شــتێک دابڕی ــان ل خۆی

لەگــەڵ چەکدارانــی بەکرێگیــراو بپارێــزن و لــە ســووکایەتییان بەدووربــن. ئــەوان 

ــە و  ــگ و بۆن ــە ئاهەن ــاوە و ن ــە خۆشــی م ــاردان، ن ــە دۆخێکــی خەمب ئێســتا ل

جــەژن. زۆرینــەی هۆڵەکانــی ئاهەنگگێــڕان و پەیانگەکانــی میوزیــک و هونەری 

شــێوەکاری داخــراون، یــان میلیشــیاکان دەســتیان بەســەرداگرتوون. ئیــدی کچ یان 

کوڕێکــی گەنــج لەســەر شــەقامەکانی نابینی ئامێرێکــی میوزیکی لەشــانکردبێ و 

ئازادانــە بــە شــەقامەکاندا بــڕوات وەکــو جــاران. ئێســتا ئــەوەی زۆرتــر دەبیــرێ 

ــی  ــک و ئەلبووم ــری میوزی ــەک ئامێ ــەکە ن ــەک و فیش ــتنی چ ــی فرۆش دووکان

گۆرانــی و هونــەر.
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رۆژنامــەی سیاســی نەمــاوە وەکــو جــاران چــاپ ببــێ. نووســینگەی حیزبــەكان بە 

ئــااڵی کوردییــەوە نابینــی. کــۆڕ و ســەمیناری سیاســی و رۆشــنبیری و فێســتیڤاڵی 

شــیعر و کورتەفیلــم، شــانۆگەری و بۆنــەی کــوردی هیچیــان نەمــاون.

چیــدی ژنــان وەکــو جــاران بــە ئــازادی ناچنــە ســەر کارەکانیــان، بەڵکــو زۆربــەی 

کات دەبــێ جلوبەرگــی "شــەرعی" بپۆشــن، شــتێک کــە بەشــێوەیەکی بــەردەوام 

لەســەر شــەقامەکان و بڵندگــۆی مزگەوتەکانــەوە بانگــەوازی بــۆ دەکــرێ حیجابە.

عەفریــن لەمێــژە، لــە دەیــان ســاڵەوە لەگــەڵ قوتابخانەی تێکــەڵ راهاتــووە. ئەمە 

بــۆ خەڵکــی خــۆی شــتێکی زۆر رسووشــتی بــووە، بــەاڵم ئەوانــەی تــازە هێــراون 

کێشــەیان لەگــەڵ تێکەڵبوونــی کچــان و کــوڕان هەیــە. تەنانــەت خۆپیشــاندانیان 

کــرد و داوایــان لــە دەســەاڵتدارانی لۆکاڵــی کــرد هــەردوو رەگەزەکــە لــە 

قوتابخانەکانــدا لێکــدی جیابکەنــەوە.

خەڵکــی عەفریــن گرنگییەکــی زۆریــان بــە دارودرەخــت و ســەوزایی و دارســتان 

دەدا و دەیانپاراســن، بــەاڵم چەکدارانــی ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا هــەر بــە 

ئەنقەســت بەشــێکی زۆری دارەکانیــان لەنێوبــرد. ئــەوان لــە دابینکردنی ئاســایش 

ــە  ــەک هەمیش ــەوەی چ ــاژاوەی باڵوبوون ــە ئ ــن ل ــۆ رێگرت ــەقامگیریدا و ب و س

هــاوکاری ئیــدارەی خۆســەر بــوون- ســەرەڕای هەمــوو کەموکووڕییەکانــی-، بەاڵم 

ئــەو چەکدارانــەی ئێســتا لــەوێ دەســەاڵتدارن، هەمــوو جۆرەکانــی بێســەروبەری 

و ئــاژاوە و چەکداریــی هەڕەمەکــی و تــرس و تۆقینیــان لەگــەڵ خۆیــان هێنــا. زۆر 

موکــوڕ بــوون لەســەر پاراســتنی موڵکــی گشــتی و ژێرخــان و پاراســتنی سیســتمی 

گشــتی و ژینگــە و پاکوخاوێنــی، بــەاڵم داگیرکەرانــی عەفریــن هەمــوو ئەمانەیــان 

لەنێوبــرد.

زۆر نەریــت و بەهــای کۆمەاڵیەتــی و کولتــووری لــە عەفریــن گــۆڕاون و بــەرەو 

ــی  ــا و هاوکارەکان ــەوە. تورکی ــی گەڕاوەت ــل و دواکەوتووی ــوون، جەه ــی چ خراپ
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و  کولتوورێکــی جیــاواز  و  نــوێ  كەتوار)واقع(ێكــی  بەمشــێوەیە  دەیانــەوێ 

ــە  ــەتێکدایە ک ــوەی سیاس ــە چوارچێ ــە ل ــوو ئەمان ــەپێنن. هەم ــەوێ بس ــۆ ل نام

ئامانجەکــەی لەنێوبردنــی کولتــووری ناوچەکــە و ناســنامەکەی و لەقکردنــی 

ــەوە. ــەی خۆیان ــە رەگوڕیش ــی ب ــی خەڵکەکەیەت پەیوەندی

نائارامی و نەمانی ئاسایش

ــێ  ــۆی ملمالن ــیاکان بەه ــی میلیش ــداری و پێکدادان ــاردەی چەک ــەوە و دی تەقین

لەســەر دەســەاڵت و ناوچــەی نفــووز و تااڵنــی، هەر لــە ســەرەتاکانی داگیرکردنی 

عەفرینــەوە بــەردەوام بــووە. ئــەو چەکــەی کــە نــاوی لێــراوە "چەکــی شــۆڕش 

ــی  ــووە، حکومەت ــتووان بەکارهات ــەر دانیش ــتدرێژیکردنە س ــۆ دەس ــاد" ب و جیه

تورکیــاش هیــچ رێکارێکــی ئەوتــۆی نەگرتووەتەبــەر کــە ئاســایش و ئارامییەکــی 

النیکــەم رێژەیــی بەدواوەبووبــێ و ئەرکــی خــۆی بــە ســیفەتی دەوڵەتــی 

ــاوە وەک ئــەوەی یاســا نێودەوڵەتییــەکان لێــی دەخــوازن.  داگیرکــەر بەجێنەهێن

ئــەوە ئەرکــی ئــەوە رێوشــوێنی ئەوتــۆ بگرێتەبــەر کــە سیســتەم و ســەالمەتیی 

گشــتی بگەڕێنێتــەوە لەکاتێکــدا ناوچەکــە لەژێــر کۆنرۆڵــی ئەودایە و بــە کردەوە 

ســەرکردایەتی میلیشــیاکان دەکات و هەڵیاندەسووڕێنێ. بەڕاســتی ئەو داوودەزگا 

ــۆ ســەرکوتکردنی  ــر ئامرازێکــن ب ــووە، زۆرت ــەوێ پێکهات ــەی ل دادوەری و ئەمنیی

ــتدرێژیکاران ســکااڵ  ــە دژی دەس ــن ل ــەوان ناتوان ــتنیان. ئ ــۆ پاراس ــەک ب ــورد ن ک

بەرزبکەنــەوە، لەجیاتــی ئــەوە خۆیــان لــە کێشــە الدەدەن و بۆ ئــەوەی خراپریان 

بەســەرنەیەت، ئــەو پێشــێلکاری و ســتەمە پەردەپــۆش دەکــەن کــە رووبەڕوویــان 

دەبنــەوە.
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راگواستنی زۆرەملێ

ــی  ــی دووەم ــە 17ی ترشین ــا ل ــەرۆکی تورکی ــان، س ــب ئەردۆغ ــەب تەی رەج

ــە تیرۆریســتانی  ــن ل ــۆ ئێمــە زۆر گرنگــە ناوچــەی عەفری ــی: "ب 2017 دا گوت

ــاو  ــەر پاکت ــەوەی ب ــردەوە ئ ــە ک ــەاڵم ب ــەوە"، ب ــە پاکبکەین ــەدە و یەپەگ پەی

ــا. ــان ن ــن ی ــە بووب ــەو الیەن ــوو جــا ســەر ب ــە ب کــەوت کــوردی ناوچەک

بەهــۆی پەالمــار و هێرشــی هەڕەمەکــی بــۆ ســەر ناوچەکــە، زۆرینــەی 

خەڵکەکــە لەژێــر بۆردوومانــی ئاســانی و تۆپخانــە و هێرشــی زەوینیــدا 

لەنێــوان 20ی کانوونــی دووەم و 18ی ئــاداری 2018دا بــە ناچــاری ماڵەکانیان 

ــاداری  ــە 18ی ئ ــەربازی ل ــیۆنی س ــی ئۆپەراس ــاش تەواوبوون ــت. پ بەجێهێش

مــاڵ  ســەر  بگەڕێنــەوە  دەکــرد  ئارەزوویــان  ئــاوارەکان  زۆرینــەی   2018

ــەوە  ــەی گەڕان ــان رێگ ــی کەمی ــە ژمارەیەک ــە ل ــەاڵم جگ ــان، ب ــی خۆی و حاڵ

بەوانیدیکــە نــەدرا. بازگەکانــی ســوپای داگیرکــەر کــە لــە هــەردوو دەروازەی 

ــەوەی  ــۆ گەڕان ــان ب ــتەنگی زۆری ــەرەتا ئاس ــوون، س ــن دانراب ــار و مرێمی کی

تــەواوی  بــە  لــە 2018/4/4  تاوەكــو ســەرئەنجام  ئــاوارەکان دروســتکرد، 

داخــران، بۆیــە هەندێــک ناچاربــوون بەپــێ بگەڕێنــەوە. تەنیــا یــەک کاروان 

کــە نزیکــەی 200 ئۆتۆمبێــل دەبــوون، لــە 2018/5/22 چوونــەوە ناوچەکــە، 

بــەاڵم گونــد هەیــە بــە تــەواوی داخــراوە و کراوەتــە بنکــەی ســەربازی و رێ 

بــە گەڕانــەوەی خەڵکەکــەی نادرێــت: )جلــرب، کوبلــە، دێرمشــمش، زریــکات، 

ــتەڵ  ــۆ و )قەس ــە راج ــش( ل ــا و دەروێ ــا. )چی ــە رووباری ــا( ل ــلیە و خاڵت باس

جنــدۆ، بافلــۆن، شــێخ وەرزیــە و بعرافــا( لە شــەڕا. هێشــتا بەشــی هــەرەزۆری 

بەهــۆی  هەشــیانە  حەلەبــدان،  باکــووری  خێوەتگەکانــی  لــە  ئــاوارەکان 

ــێ  ــی کۆبانی ــەرەو ناوچەکان ــارەی زۆر ب ــە پ ــەوە و ب ــی قاچاخچێتیی تۆڕەکان
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ــی  ــوو رێڕەوەکان ــدا دەســەاڵتی ســووریا هەم ــوون، لەکاتێک ــرێ هەاڵت و جزی

ــن. ــێ داخس ــی ل دەربازبوون

ــاڵی  ــارە 2254ی س ــاری ژم ــی بڕی ــدی نێوەڕۆک ــک پابەن ــچ جۆرێ ــا بەهی تورکی

ــگاوی پێویســت  ــە داوا دەکات "هەن ــوو ک ــی ئاســایش نەب 2015ی ئەنجوومەن

بــۆ  زەوینــە خۆشــكردن  و  مەدەنــی  پاراســتنی خەڵکــی  بــۆ  بگیرێتەبــەر 

بــۆ  نێوخــۆ  ئاوارەکانــی  ئارەزوومەندانــەی  و  ســەالمەتانە  گەڕانەوەیەکــی 

ــرەی  ــە گوێ ــدەکان ب ــە زەرەرمەن ــەوەی ناوچ ــان و نۆژەنکردن ــی خۆی ناوچەکان

یاســای نێودەوڵەتــی". بەپێچەوانــەوە ســەرپێچیی گــەورەی کــرد لــە یاســا 

ــی  ــک و ماڵ ــە پاراســتنی خەڵکــی ســیڤیل و موڵ ــەت ب ــی تایب نێودەوڵەتییەکان

ــی. ــتی و تایبەت گش

راگواســتنی زۆرەملــێ بەپێــی مــاددەی )7( لــە نیزامــی بنچینەیی رۆمــای تایبەت 

بــە دادگای نێودەوڵەتیــی تاوانــەکان، تاوانــی دژی مرۆڤایەتییــە و سەرپێچیشــە 

لــە مــاددەی 49ی رێککەوتننامــەی چوارەمــی جنێــڤ/ ســاڵی 1949. هەروەهــا 

بەگوێــرەی مــاددەی 17 لــە پاشــکۆی دووەمــی زیادکــراو بــۆ رێککەوتنەکانــی 

جنێــڤ/ ســاڵی 1977، راگواســتنی زۆرەملێــی خەڵکــی مەدەنــی تاوانــە و رێــی 

پێنــادرێ.

سیاسەتی نیشتەجێکردن

ئەنقــەرە لەپــاڵ هەڕەشــەکردن لــە واڵتانــی ئەوروپــا بــە کارتــی پەناخوازانــی 

ــەزار  ــا 3.700 ه ــی تورکی ــەر خاک ــان لەس ــە ژمارەی ــت گوای ــە دەڵێ ــووریا ک س

کەســە و 97.6%یــان لــە شــارەکاندا دەژیــن نــەک کامپەکانــی پەناخــوازان )13(، 

ــەی  ــەوەی نزیک ــۆ گەڕاندن ــە ب ــی پالندانانیش ــاراوەوە خەریک ــی ش ــە نیازێک ب
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ئەگــەر  تەنانــەت  بەرپرســەکانیان  لێدوانــی  بەگوێــرەی  ملیۆنیــان-  ســێ 

بــە زۆرەملێــش بــووە- بــۆ ســووریا و دووبــارە نیشــتەجێکردنەوەیان لــە 

ــوون" و  ــە زەیت ــیۆنەکانی "چڵ ــاش ئۆپەراس ــتی خــۆی پ ــر دەس ــی ژێ ناوچەکان

"کانیــی ئاشــتی". تورکیــا نــاوی لــەم ناوچانــە نــاوە "ناوچــەی ئــارام" لەکاتێکــدا 

زۆر دوورن لــەوەی ناوچــەی ئــارام و ســەقامگیر بــن، بەپێچەوانــەوە ناوچــەی 

گــرژی و ئاڵۆزیــن. ئەنقــەرە مانــۆڕی زۆری کــرد بــە ئامانجــی وەرگرتنــی 

رەزامەندیــی واڵتانــی ئەوروپــا و رووســیا و ئەمریــکا و نەتەوەیەکگرتــووەکان و 

پەیانــی ناتــۆ لەســەر جێبەجێکردنــی ئــەم پالنــە کــە مەبەســتە ســەرەکییەکەی 

ــان و  ــای ناوچەکەی ــی دیمۆگرافی ــی گۆڕین ــورد لەڕێ ــی ک ــە هەبوون ــە ل لێدان

بەرفراوانکردنــی رووبــەری ئــەو ناوچانــەی موالیەکانــی خــۆی تێیدا بااڵدەســن.

ــوو  ــار رایگەیاندب ــن ج ــرکاری چەندی ــش داگی ــان پێ ــب ئەردۆغ ــەب تەی رەج

ــە 35% تێناپەڕێــت و ئەوانیــدی عــەرەب و  ــن ل ــە عەفری ــژەی کــورد ل کــە رێ

تورکانــن! ئەمــە پێچەوانــەی راســتییە کــە کــورد لەوکاتــدا 95%ی دانیشــتووان 

بــوون، بــەاڵم لــەدوای پرۆســەیەکی بەردەوامــی نیشــتەجێکردن ئێســتا ژمــارەی 

ــە  ــە دەکات ــوە ک ــەس دابەزی ــەزار ک ــۆ 150 - 175 ه ــەن ب ــتووانی رەس دانیش

رێــژەی 25%. ئەمــەش بەرئەنجامــی راگواســتنی زۆرەملــێ و نیشــتەجێکردنی 

عــەرەب و تورکانــی هاوردەیــە كــە لــە گونــدەواری دیمەشــق، حەمــا، 

حمــس، ئیدلیــب و رۆژئــاوای حەلەبــەوە بەپێــی رێککەوتــن و لێکتێگەیشــتنی 

ــا و ئێــران هێــراون بــۆ عەفریــن. ژمــارەی  ئەســتانە لەنێــوان رووســیا و تورکی

ئــەم هاوردانــە بــە 458 هــەزار کــەس مەزەنــدە دەکــرێ )14(. لەخــۆڕا نەبــوو 

ــۆ ســەر  ــالن و سەرپەرشــتیی رووســیا- ب ــە پ کــە هێرشــی ســوپای ســووریا- ب

ــانی  ــادار و نیس ــە ئ ــس ل ــا و حم ــەری حەم ــق و دەوروب ــدەواری دیمەش گون

2018، هاوکاتبــوو لەگــەڵ دەستبەســەرداگرتنی عەفریــن لەالیــەن ســوپای 
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تورکیــاوە لــە ســەفقەیەکدا کــە هەندێــک ناویــان لێنــا: )غۆتــە بەرامبــەر 

ــن(. عەفری

لــەو ســەفقەیەدا هــەزاران چەکــداری ئۆپۆزیســیۆن )ســوپای ئیســالم، فەیلەقــی 

ــە  ــران و ل ــەوە هێ ــە غۆت ــەوە ل ــە خێزانەکانیان ــام( ب ــراری ش ــان، ئەح رەح

ناوچەکانــی کــورد نیشــتەجێکران )15(، هەمــوو پێداویســتییەکی ژیــان و هەمــوو 

ــۆ دابینکــرا )16(. کارئاسانیەکیشــیان ب

ئەمــەی خــوارەوە هەنــدێ ئامــاری مەزەندەکــراوی نیشــتەجێکردنە لــە ناوچــەی 

عەفرین:

ــی نزیکــەی پێنــج  - ســەنتەری ناحیــەی جندرێــس کــە ژمــارەی خانووەکان

هــەزارە و دانیشــتووانی ئێســتای 30 هــەزار کەســن، ژمــارەی دانیشــتووانی 

رەســەن 40% و ئەوانــەی هێــراون %60.

- ســەنتەری ناحیــەی شــیێ، نزیکــەی 1200 خانــوو. ژمــارەی دانیشــتووانی 

رەســەن ســێ هــەزار و ئەوانــەی هێــراون شــەش هــەزار.

لــە  خێزانیــان   650 خانــوو،   1200 مەعبەتلــی،  ناحیــەی  ســەنتەری   -

هــاوردەن. خێــزان   1500 و  رەســەنن  دانیشــتووانی 

ــە دانیشــتووانی  ــزان ل ــوو، 300 خێ ــەی راجــۆ، 2000 خان - ســەنتەری ناحی

رەســەنن و 1800 خێــزان هــاوردەن، جگــە لــە کۆمەڵێــك خێوەتگــەی 

دەوروبــەری.

- ســەنتەری ناحیــەی بولبــول، تەنیــا 55 خێزانــی لــە دانیشــتووانی رەســەنن 

ــە دانیشــتووانی خێوەتگەیەکــی نزیکــی  ــزان هــاوردەن، جگــە ل و 750 خێ

شــارۆچکەکە.

ــەنن و  ــتووانی رەس ــە دانیش ــی ل ــەڕڕا. 120 خێزان ــەی ش ــەنتەری ناحی - س

ــاوردەن. ــش ه 235 خێزانی
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- شــارۆچکەی جلمــە، 1200 خانــوو، نزیکــەی 2500 کــەس لــە دانیشــتووانی 

رەســەنن و 10 هــەزار کــەس لــە عەرەبــی هــاوردەن.

- شــارۆچکەی مەیــدان ئەکبــەس لــە 450 خانــوو پێکدێــت. 150 خێزانیــان 

لــە دانیشــتووانی رەســەنن و 400 خێزانیــش لــە دەرەوە هاتــوون.

بــۆ زانیــاری گەورەتریــن کۆمەڵگــەی عەرەبــی لــە ســەنتەری شــارۆچکەی 

ــدە،  ــارەی دانیشــتووانی ئێســتای چەن ــن ژم ــن بزانی ــەاڵم ناتوانی ــە، ب عەفریندای

ــە  ــەی ل ــاون و ئەوان ــان م ــوێنی خۆی ــە ش ــەن ل ــتووانی رەس ــە دانیش ــد ل چەن

دەرەوە هاتــوون چەنــدن.

- زیاتــر لــە 95%ی ئەوانــەی لــە دەرەوەی عەفرینــەوە هاتوون لەســەر موڵک 

ــی زۆر  ــدا ژمارەیەک ــی دانیشــتووانی رەســەن نیشــتەجێکراون، لەکاتێک و ماڵ

خێــزان هــەن کــە بــۆ ناوچەکــە گەڕاونەتــەوە و نەیانهێشــتووە بچنــەوە ســەر 

مــاڵ و حاڵــی خۆیــان بەهــۆی داخســتنی گوندەکانیان، یــان هــاوردەکان رازی 

ــە ناچارکــراون بچنــە الی  ــان بکــەن. هەنــدێ پیــر و پەککەوت نەبوونــە چۆڵی

خزمەکانیــان بۆئــەوەی دەســت بەســەر خانووەکانیانــدا بگــرن. هەندێکیــش 

ناچارکــراون لەنێــو ماڵــی خۆیانــدا جێــی عەرەبــی هاتــوو بکەنــەوە.

- چەندیــن خێوەتگــەی  هەڕەمەکــی لــە ناوچەکــە بــۆ عەرەبــی هاتــوو 

ــزگای  ــە پارێ ــە ل ــە نزیک ــس ک ــەی جندرێ ــە ناحی ــی ل ــەزراون، بەتایبەت دام

ئدلیــب. لــەوێ خێوەتگەیەکــی گــەورە لــە گونــدی محەممەدییــە دانــراوە.

- ژمــارەی ئەندامانــی خێــزان لەنێــو دانیشــتووانی رەســەن نزیکــەی نیــوەی 

ژمــارەی ئەندامانــی خێزانــە لەنێــو عەرەبــە هاتووەکانــدا، چونکــە هــەر لــە 

ــەی  ــرە، زۆرب ــن کەم ــەی عەفری ــە ناوچ ــداڵ ل ــتنەوەی من ــەوە خس بنەڕەت

جاریــش زۆرتــر لــە خێزانێــک لەنێــو یەک خانــوو نیشــتەجێ دەکرێــن بەهۆی 

ــووەکان. ــە هات ژمــارەی زۆری عەرەب
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ــە تەمەنەکانــن،  - زۆرینــەی دانیشــتووانی رەســەن لەوانــەی ماونەتــەوە، ب

بــە دەگمــەن لەنێــو ئەوانــەدا گەنجێــک مــاوە، زۆربەیــان لــە ترســان یــان 

ــان کــردووە.  بەهــۆی بێــکاری و بارودۆخــی ســەخت کۆچی

ئۆلینــگ جورافلــۆف، گــەورە ئەفســەری دەریاوانیــی رووســی و ســەرۆکی 

ناوەنــدی رووســی بــۆ ئاشــتەوایی لــە ســووریا کــە ناوەندێکــی ســەر بــە 

ــی  ــە حکومەت ــردەوە ک ــەوە ک ــی ل ــە، جەخت ــەو واڵتەی ــی ئ ــی بەرگری وەزارەت

نیشــتەجێ  کــوردە دەربەدەربــووەکان  لــە شــوێنی  "تورکانــەکان  تورکیــا 

دەکات، ئەمــەش دەبێتــە هــۆی گۆڕینێکــی ریشــەیی لــە پێکهاتــەی دیمۆگرافیی 

.)17( ناوچەکــەدا" 

لەبــارەی دووبــارە تۆمارکردنــەوەی خانووبــەرە و موڵــک و زەویــی کشــتوکاڵیش 

لــە عەفریــن، پارێزەرێکــی ئــاگادار دەڵێــت: "پرۆســەی تۆمارکردنــەوەی موڵــک 

ــە کــە موڵکــی  ــەو ئامانجەی ــەن دەســەاڵتی داگیرکــەرەوە ب ــەرە لەالی و خانووب

ئەوانــەی لــە شــوێنی خۆیان نەمــاون، تۆمــار بکرێن و دەســتیان بەســەردابگیرێ 

و پاشــان بدرێتــەوە بــە عــەرەب و تورکانــی هاتــوو لــە دەرەوەی عەفرینــەوە. 

هەروەهــا ســنووردارکردنی ســەرچاوەی بژێویــی ئــەو کوردانــەی لــەوێ مــاون 

ــە  ــە پڕیشــە ل ــر لەســەریان. ئــەم پرۆســەی تۆمارکردن و ســەپاندنی باجــی زیات

هەڵــە و ســاختەکاری و دەستبەســەرداگرتنی نایاســایی، چونکــە نیازەکــە خــۆی 

بریتییــە لــە زەوتکردنــی موڵــک لەکاتێکــدا خاوەنــە رەســەنەکانیان لــەوێ 

نەمــاون و زۆریشــیان توانــای ئەوەیــان نییــە خاوەندارێتــی موڵکەکانیــان لــەم 

ــە  ــداری ل ــی موڵک ــارە فەرمییەکان ــی تۆم ــەدا بســەملێنن بەهــۆی لەنێوبردن کات

ســەردەمی دەوڵەتــی ســووریا و یــان ئــەوەی کــە ئیــدارەی خۆســەر ئەرشــیڤی 

کردبــوون" )18(.
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تەتریک لە سەردەمی داگیرکاریی تورکیا

ــد  ــی چەن ــە درێژای ــە، ب ــژی هەی ــی درێ ــەدا مێژوویەک ــەم ناوچەی ــک ل تەتری

ســەدەیەک لــە دژی عــەرەب و ئەرمــەن و کــورد و یۆنانییــەکان پەیڕەوکــراوە. 

ئــەم ئۆپەراســیۆنەی دوایــی بــۆ ســەر عەفریــن خاڵــی نەبــوو لــە فکــری سیاســی 

ناســیۆنالیزمی دەمارگیــری تورکــی کــە ئێســتا لەگــەڵ ئایدیۆلۆجیــای ئیســالمی 

ئاوێتــە بــووە. هەمــوو بینیــان چــۆن تورکــەکان و تەنانــەت هەنــدێ عەرەبیــش 

راســتڕۆی  بزووتنەوەیەکــی  کــە  نیشــاندەدا  بۆرەکانیــان  گورگــە  نیشــانەی 

ــی ســااڵنی شەســتەکانی  ــە کۆتای ــش ل ــپ ئەرســەالن تورکی ــە و ئەڵ تووندئاژۆی

ــد. ــردوو دایمەزران ســەدەی راب

دەوڵەتــی تورکیــای نــوێ هــەر لــە ســەرەتای دامەزراندنــی کۆمــاری تورکیــاوە 

ئــەم تەتریکــەی لــە دژی گونــد و شــارۆچکەکانی چیــای کورمێنــج کــە کەوتنــە 

نــاو چوارچێــوەی دەوڵەتــی تورکیــاوە، جێبەجێکــردووە. ئــەو ناوچانــە کــە 

دەکەونــە باکــوور و باکــووری رۆژئــاوای عەفرینــی ئێســتاوە، هەنــدێ لــە 

گوندەکانــی بــە تــەواوی لــە کــورد چۆڵکــران، هەندێکیشــیان ژمارەیەکــی 

ــیدا  ــی فەرەنس ــەردەمی ئینتیداب ــە س ــا ل ــاوە. تورکی ــان تێدام ــەم کوردی زۆر ک

ــۆی  ــکەندەروون بۆخ ــوای ئەس ــو لی ــش وەک ــە عەفرینی ــی زۆری دا ک هەوڵێک

ببــات. بــۆ ئــەوەش "بزووتنــەوەی موریدیــن"ی پێکهێنــا کــە هەوڵیانــدەدا 

ســوود لــە پەیوەنــدی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و ئایینیــی کۆنــی خەڵکــی 

کــوردداخ/ چیــای کورمێنــج لــە هــەردوو دیــوی ســنوور وەرگــرن. ئــەم هەوڵــە 

ســەری نەگــرت، بــەاڵم تائێســتاش کاری بــۆ دەکــرێ و تورکیــا هیچــکات تەماعی 

ــڵ و  ــەب و مووس ــارەکانی حەل ــووریا و ش ــووری س ــە باک ــی ل ــانیی کۆن عوس

ــزەوە خەریکــی چاالکیــی  ــەڕی هێ کەرکــووک نەشــاردووەتەوە. ئەمــڕۆش بەوپ
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ــاب و جەرابلــوس  ــە ئدلیــب و عەفریــن و ئەعــزاز و ب سیاســی و ســەربازییە ل

ــووری ســووریا. ــە باک ل

ــەی  ــدا وێن ــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ــە ت ــن، ل ــەر عەفری ــۆ س ــدا ب ــی هێرش ــە کات ل

ســەربازێکی تــورک باڵوبــووەوە کــە ئااڵیەکی تورکیــای بەدەســتەوەیە و دەچێتە 

ــی  ــە تورک ــە ب ــواری بیناک ــەر دی ــۆ. لەس ــارۆچکەی راج ــە ش ــەک ل ــەر بینای س

ــە ســووتاندمان"،  ــەاڵم راجــۆ ئێم ــای ســووتاند، ب ــێ رۆم ــم ک ــوورساوە: "نازان ن

ئەمــە ئاماژەیەکــی روونــی ئارەزوویەکــی شــاراوەیە بــۆ لەژێرپێنانــی ئــەم 

ــەی. ــە و خەڵکەک ناوچەی

هــەر لەوکاتــەدا میدیــای تورکــی بەڵگەنامەیەکــی عوســانییان باڵوکــردەوە کــە 

ــووە و هەمیشــە  ــن نەب ــتبەرداری عەفری ــا هیچــکات دەس دەریدەخــات تورکی

بەشــێک بــووە لــە پالنــی "میســاقی میللــی ســاڵی 1920" )19(.

لــە  یەکێــك  لــەزاری  تورکــی  میدیــای   ،2018 تەممــووزی  ســەرەتای 

ماڵێکیــان  راجــۆ  لــە  تورکیــا  ســوپای  کــە  باڵویکــردەوە  مێژوونووســانەوە 

ــە ســاڵی 1918،  ــدا ل ــی جیهانی ــە ســەروەختی جەنگــی یەکەم ــەوە، ل دۆزیوەت

ــووە. ئاژانســی  ــارەگا بەکارهات ــو ب ــەوە وەک ــال ئەتاتورک ــەن مســتەفا کەم لەالی

فەرمیــی ئەنــادۆڵ لەوبــارەوە لــە 2018/7/7 رایگەیانــد کــە والیــی هاتــای 

بڕیاریــداوە ئــەو خانــووە نۆژەنبکرێتــەوە و بکرێتــە مۆزەخانــە. ئــەو خانــووەش 

ــی  ــارۆچکەی حاج ــە ش ــوو ل ــا ب ــف ئاغ ــردوو حەنی ــی کۆچک ــتیدا ماڵ ــە راس ل

بــە ئەنقەســت  بــە راجــۆ و چەکدارەکانــی ئۆپۆزیســیۆن  خەلیلــی ســەر 

ئاگریــان تێبەردابــوو، پاشــان وێنەیەکــی یادگاریــی خۆیــان لەبەردەمــی خانــووە 

باڵوکــردەوە. ســووتاوەکە 

ــی  ــن کتێبێک ــی عەفری ــاش داگیرکردن ــر، لەپ ــەس دەمی ــورک ئەن ــەری ت نووس

ئۆپەراســیۆنەکەی  نــاوی  هەمــان  واتــە  زەتــوون(،  )چڵــە  ناونیشــانی  بــە 
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ــدا باســی ئــەوە  ــۆ داگیرکردنــی عەفریــن باڵوکــردەوە کــە تێی ــا ب ســوپای تورکی

ــن  ــەو عەفری ــووە. ئ ــا ب ــە تورکی ــن تاوەكــو ســاڵی 1921 ســەر ب دەکات عەفری

بــە "میراتێکــی تورکــی" ناودەبــات)20( و ئامــاژە بــۆ نیشــتەجێبوونی هــۆزە 

تورکانــەکان لــەو شــارۆچکەیە دەکات لــە ســەدەی یازدەیەمــی زاینیــدا.

لەخــۆڕا نییــە کــە ســوپای تورکیــا هــەر لــە ســاتەکانی یەکەمــی گەیشــتنی بــە 

ــد، دواتریــش  ــە هەمــوو شــوێنێک دەچەقان ــای ل ــااڵی تورکی خاکــی عەفریــن ئ

بــە فەرمــی لەســەر بینــای هەمــوو داوودەزگاکان بەرزکرایــەوە. ئــەوەش 

هاوشــانی هەڵمەتێکــی میدیایــی بــوو بــۆ جۆشــدانی گیانــی نەتەوەیــی و 

ئایینــی لــە دژی کــورد و باڵوکردنــەوەی بانگەشــە کــە گوایــە عەفریــن موڵکــی 

ــە  ــەو قوتابخان ــتگیری ل ــە پش ــە کەوتن ــووە. هەربۆی ــانییەکان ب ــی عوس دێرین

دینییانــەی کاریــان باڵوکردنــەوەی کولتــووری عوســانی و بەپیرۆزکردنــی 

ســیمبووڵەکانیەتی. لــەو چوارچێوەیــەدا نــاوە کوردییــەکان الدران و خوێندنــی 

زمانــی تورکــی ســەپێرا و مامۆســتایان خرانــە بــەر خولــی تایبەتــی فێــرکاری لــە 

ــی و  ــی عەرەب ــەردوو زمان ــە ه ــنامە ب ــی ناس ــۆ و دەرکردن ــە ناوخ ــا و ل تورکی

تورکــی و بەالوەنانــی ناســنامەی ســووری، لەگــەڵ دامەزراندنــی داتابەیســێکی 

ــی  ــدی تەلەفۆنی ــۆڕی پەیوەن ــاندنەوەی ت ــتووان و هەڵوەش ــۆ دانیش ــی ب ئەمن

ســووری و هەرچــی کــە پەیوەنــدی بــە دەوڵەتــی ســووریاوە هەیــە. هەروەهــا 

دامەزراندنــەوەی ژێرخانــی نــوێ: زانکــۆ و قوتابخانــە، ئیامــی مزگــەوت، 

کارەبــا، پەیوەنــدی و پۆســت، گواســتنەوە، دەروازەی ســنووری، دامەزراوەکانــی 

و  تورکییەکانــەوە  کۆمپانیــا  لەالیــەن  دادوەری  و  فێرکــردن  و  پــەروەردە 

بــۆ مانەوەیەکــی  ئامادەســازییەک  لیــرەی تورکــی وەک  بــە  مامەڵەکــردن 

ــەن. درێژخای

بەنــاوی "خزمەتــی ئایینــی و چاالکیــی فریاگــوزاری" )21(، ســەرۆکایەتی کاروباری 
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ئایینــی لــە تورکیــا بەرنامەیەکــی بــە نێــوەڕۆک عوســانیی نــوێ جێبەجێــدەکات 

و بانگەشــە بــۆ گوتــاری پارتــی داد و گەشــەپێدان دەکات. ســەدان فەرمانبــەری 

ئایینــی و ئیامــی مزگــەوت و ئــەو کەســانەی دامەزرانــدووە کــە خولــی ئیــام 

خەتیبیــان بینیــوە، هــەر ئەویــش سەرپەرشــتی خانــەی فەتــوا و قوتابخانەکانــی 

ئیــام خەتیــب لــە عەفریــن دەکات و خولــی پــەروەردەی ئایینــی بــۆ کــوڕان 

و کچــان دەکاتــەوە و هــەزاران کتێــب بــە خۆڕایــی دەبەخشــێتەوە. هــەر ئــەم 

ســەرۆکایەتییە بــوو کــە لەکاتــی پەالماردانــی عەفرینــدا فەرمانــی بــۆ 90 هــەزار 

مزگەوتــی تورکیــا دەرکــرد ســوورەتی فەتــح بخوێنــن و دوعــا بــۆ ســەرکەوتنی 

ســوپا بکــەن.

ــی  ــە درێژای ــەالن ب ــاڵ ئۆج ــەورەی عەبدوڵ ــی گ ــەش، وێنەیەک ــاش پەالمارەک پ

ــول  ــەی بولب ــە ناحی ــر ل ــای گ ــی چی ــە الپاڵ ــە ل ــر ک ــی 20 مەت ــر و پانی 30 مەت

میلیشــیایەکی  کــە  مــورادەوە  ســوڵتان  فیرقــەی  لەالیــەن  دروســتکرابوو، 

تورکانییــە، تێکــدرا و لەجێــی ئــەو وێنەیەکــی ئەردۆغــان لــە حوزەیرانــی 2018 

دانــرا. بــەاڵم لــە 9ی نیســانی 2020، ســەرۆکی شــارەوانیی ســیلیڤری تورکــی لــە 

تویتێکــدا لەســەر تــۆڕی تویتــەر، وێنەیەکــی ئــااڵی تورکیــای لەجیاتــی وێنەکەی 

ئەردۆغــان لــە هەمــان شــوێن باڵوکــردەوە و نــاوی چیاکەشــی کردبــووە چیــای 

ــە و هیــوای خواســت  ــاوە کوردییەکەی "دارمــق" کــە ئەمــەش بەتوركیكردنــی ن

ــە شــوێنی خــۆی مبێنێتــەوە.  ــە ل ــا تاهەتای ئــەو ئااڵیــەی تورکی

لــە نێوەڕاســتی شــاری عەفرینیــش لــە فولکــەی نزیــک بینــای ســەرای، 

پەیکــەری کەســایەتی کــوردی خەڵکــی عەفریــن )ئەحمــەد حەبــۆ( تێکــدرا کــە 

گۆڕەپانەکــەش هــەر بەنــاوی ئــەو کرابــوو، لەجێــی ئــەوە نــاوی گۆڕەپانەکەیــان 

ــان". ــب ئەردۆغ ــی ســەرۆک رەجــەب تەی ــۆ "گۆڕەپان ــۆڕی ب گ

لــە 23ی نیســانی 2020 و بەبۆنــەی جەژنــی منــدااڵن و "رۆژی ســەروەری 

"
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ــۆ  ــان ب ــە عەفریــن چاالکییەکی ــا" هەنــدێ گرووپــی تورکــی ل نیشــتانیی تورکی

ــان بەدەســتەوەگرت و  ــااڵی تورکیای ــدااڵن ئ ــدا من ــە تێی ــدااڵن رێکخســت ک من

ــردەوە )22(. ــان ک ــی تورکی ــورک و جەنگاوەران ــال ئەتات ــتەفا کەم ــادی مس ی

ــی  ــی والیەت ــەری ئەوقاف ــان چیچــەک، بەڕێوەب ــت گۆکه ــە 2020/5/15، ئومی ل

هاتــای لــە باشــووری تورکیــا، نۆژەنکردنــەوەی مــەزاری "نەبــی هــووری" 

مێژوویــی راگەیانــد کە شــوێنەوارێکی مێژووییــە، بەاڵم ئەو وەک شــوێنەوارێکی 

عوســانی ناســاندی لەکاتێکــدا ئــەوە شــوێنەوارێکی شارســتانێتی هــوری- 

میتانــی و رۆمانییــە. چیچــەک گوتــی: "بەڕێوەبەرایەتــی گشــتی ئەوقافــی 

ــەو  ــەوەی ئ ــەوە و زیندووکردن ــە نۆژەنکردن ــی زۆر دەدات ب ــا گرنگییەک تورکی

ــەوە  ــە ســووریا جێیانهێشــتووە...." )23(. ئ ــی عوســانی ل شــوێنەوارانەی باپیران

لەکاتێکــدا دەســەاڵتی داگیرکــەری تورکیــا هیــچ کاتێــک ســنوورێکی دانەنــا بــۆ 

کاری تێکدەرانــە و دزی لــە شــوێنەواری مێژوویــی نەبــی هــووری- ســیرۆس )24( 

ــی. ــەی مێژووی ــان شــوێنەواری دیک و دەی

تەعریب لەسایەی داگیرکاریی تورکیادا

ــە ناوچــەی عەفریــن گواســتنەوەی ســەدان  دیارتریــن رووخســاری تەعریــب ل

هــەزار کەســە لــە خێزانــی چەکــداران و ئــاوارەی گونــد و شــارۆچکەکانی 

ــرەزوور.. ( و  ــەب و دێ ــب، حەل ــا، ئدلی ــەری )دیمەشــق، حمــس، حەم دەوروب

ــووی  ــر ئاوارەب ــە پێش ــێکی ئەمان ــەوێ. بەش ــتەجێکردنەوەیان ل ــارە نیش دووب

پارێزگاکانــی دیکــە بــوون کــە شــەڕ و کوشــتار دەربــەدەری کــردوون و 

بەگوێــرەی لێکتێگەیشــتنەکانی ئاســتانە لەنێــوان رووســیا، تورکیــا و ئێــران، 

ــان  ــە ســەر ناوچەکانــی کــورد و رێگەی ــە بەرنامــە و پــاش لێكۆڵینــەوە هێران ب
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پێــدرا دەســت بەســەر موڵــک و مــاڵ و زەویــی دانیشــتووانی رەســەنیدا بگــرن، 

بەتایبەتــی ئەوانــەی هەاڵتــوون و ناوچەکەیــان بەجێهێشــتووە. ئــەم پرۆســەیە 

هەڵمەتێکــی نوێــی تەعریبــە کــە کولتــوور و نەریتــی نوێــی دینــی و دەمارگیری 

ــڕێتەوە  ــتێک دەس ــەر ش ــەپێنێ و ه ــەدا دەس ــەر ناوچەک ــی بەس و تووندئاژۆی

ــت. ــوردەوە هەبێ ــژووی ک ــان و مێ ــوور و زم ــە کولت ــدی ب پەیوەن

)غصــن  ناونــا  عەفرینــی  داگیرکردنــی  ئۆپەراســیۆنی  ئەنقــەرە  حکومەتــی 

و  تووندوتیــژ  ســەربازیی  ئۆپەراســیۆنێکی  زەیتــوون(،  چڵــە   - الزیتــون 

ــیڤیل!  ــتووانی س ــە دانیش ــڕ ل ــی پ ــی ئارام ــە دژی ناوچەیەک ــە ل دووژمنکاران

ــە  ــە ئاســانییەکاندا و ل ــە ئایین ــە ل ــەی ســیمبوولی زەیتوون کــە ئەمــە پێچەوان

ــی  ــە دڵ ــتی و ل ــت بەگش ــای نێوەڕاس ــی دەری ــەی رۆژهەاڵت ــووری ناوچ کولت

ملیۆنــان کــورددا بەتایبەتــی وەک نیشــانەی خێروبێــر و ئاشــتی. ئــەم ناولێنانــە 

خــۆی ئیســتیفزازێک بــوو بــۆ خەڵکــی عەفریــن. تورکیــا و ئیئتالفــی نیشــتانی 

و  کاتییەکــەی  و حکومەتــە  ســووریا  ئۆپۆزیســیۆنی  و  شــۆڕش  هێزەکانــی 

میلیشــیاکانی پاشــکۆی ئەنقــەرە، لەوکاتــەوە ئیــدی ئــەم نــاوە تەعریبییــە نوێیــە 

بــۆ عەفریــن بەکاردێنــن. ئێســتا الی ئــەوان نــاوی مێژوویــی عەفریــن بووەتــە 

ــەزراوەکان دەنووســن  ــە لەســەر فەرمانگــە و دام ــۆ منوون ــون(، ب )غصــن الزیت

)مدیریــە الربیــە والتعلیــم فــی منطقــە غصــن الزیتــون... غرفــە زراعــە منطقــە 

غصــن الزیتــون....( بەمجــۆرە دەیانــەوێ نــاوی عەفریــن لــە کاروبــاری ئیداریــدا 

ــڕنەوە. بس

دەســتدرێژییەکی دیکــەی ئــەم هێــزە داگیرکەرانــە بــۆ ســەر ســیمبوولی نــەورۆز 

و پاڵەوانــە ئەفســانەییەکەی )کاوەی ئاســنگەر( بــوو. کاتێــک لــە 18ی ئــاداری 

2018 هاتنــە نێــو شــاری عەفریــن، میلیشــیاکان ئــەو پەیکەرەیــان گولـــلەباران 

کــرد کــە بــۆ کاوە لــە فولکــەی دەروازەی رۆژهەاڵتــی شــارەکە دروســتکرابوو. 
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شــۆفەڵ  بــە  کــورد،  بەســەر  ســەرکەوتنەوە  هــاواری  و  تەکبیــر  بــەدەم 

ــەر رووی  ــورد لەس ــوو ک ــە هەم ــوو ب ــووکایەتی ب ــەم کارە س ــان. ئ رووخاندی

زەوی، چونکــە ســیمبوولێکی نەتەوەیــی و مێژوویــی ئەوانــە و بگــرە ســیمبوولی 

ــن. هەروەهــا  ــان دەزان ــی خۆی ــە جەژن ــەورۆز ب ــە کــە ن ــەو گەالنەی هەمــوو ئ

ئــەو نــوورساو و وێنــە نەحتیــە کانزاییانەشــیان لەســەر پەیکەرەکــەی فولکــەی 

ــردوو  ــۆ کۆچک ــەوە ب ــان دەگەڕای ــە یەکێکی ــڕییەوە ک ــد و س ــەورۆز هەڵکەن ن

ســلێان محەممــەد ئەمیــن ئــادی، شــەهیدی یەکەمیــن نــەورۆزی ســووریا لــە 

ســاڵی 1986، لەجێــی ئــەو وێنــەی ئــااڵی تورکیــا و ئــااڵی ئۆپۆزیســیۆن دانــرا و 

ــی. ــۆ ســەالحەدینی ئەیوب ــەورۆزەوە گــۆڕی ب ــە ن ــاوی فولکەکەشــیان ل ن

چەکــدار  هەنــدێ  کــە  باڵوکرایــەوە  ڤیدیۆیــەک  پارچــە   2018/2/25 لــە 

دەردەکــەون ئــااڵی کوردســتان دەخەنــە ژێــر پێیــان و بــەدەم تەکبیــرەوە 

نیشــانەی گورگــە بــۆرەکان بەرزدەکەنــەوە. هەنــدێ پارچــە ڤیدیــۆی دیکــەش 

باڵوبوونــەوە کــە تێیانــدا ئــااڵی کوردســتان و ئااڵکانــی یەپەگــە و یەپــەژە 

دەســووتێرێن. لــە وێنەیەکیشــدا دەردەکــەوێ چەکدارێــک پێــی ناوەتــە ســەر 

ئــااڵی پەکەکــە و لــە تەنیشــتیدا وێنەیەکــی دڕاوی ســەرۆک مەســعود بارزانــی 

ــۆرەکان نیشــاندەدا. ــە ب ــای گورگ ــە دەســتی هێ ــت، چەکدارەکــەش ب دەبیرێ

ــەر  ــیۆن لەس ــااڵی ئۆپۆزیس ــا و ئ ــااڵی تورکی ــن، ئ ــی عەفری ــاش داگیرکردن لەپ

منــارەی مزگەوتــەکان و مــەزار و قوتابخانــە و باڵەخانــەی دامــەزراوەکان و لــە 

گۆڕەپانــە گشــتییەکاندا کــە ســیمبوولی مێژوویــی و کولتووریــن، بەرزکرانــەوە. 

نیــازی تەتریــک و تەعریبــی ناوچەکــە و  بــۆ  ئاماژەیەکــی روونــە  ئەمــە 

لەژێرپێنانــی ناســنامە و تایبەمتەندییەکــەی. هەنــدێ لــەم کردەوانــە لــە پێــش 

چــاوی کامێــرای ئــەو رۆژنامەڤــان و تەلەڤزیۆنانــە دەکــران کــە هــاوڕێ لەگــەڵ 

ســوپای تــورک هاتبــوون. هەمــوو ئەمانــەش لــە کەشــوهەوایەکی ئاهەنگئامێزدا 
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کــە میدیــای الیەنگــری ئۆپەراســیۆنەکە چ تورکــی و چ عەرەبــی دەیانگواســتەوە 

و ئەمــەش دەســتدرێژییەکی روون و ئاشــکرا بــوو بــۆ ســەر کــورد و کولتــووری 

ــی  ــە ماف ــکار ل ــە بەرگری ــە خــۆی ب ــی هەرکەســێک ک ــچ نەزانین ــورد و بەهی ک

مــرۆڤ و کولتــووری گــەالن دەزانێــت.

ــە  ــت ب ــەوە دەس ــی عەفرین ــەدوای کۆنرۆڵکردن ــدا، ل ــواری پەروەردەش ــە ب ل

جێبەجێکردنــی پرۆگرامێكــی فێــرکاری و پەروەردەیــی بــە زمانــی عەرەبــی 

کــراوە کــە حکومەتــی کاتیــی ئیئتیــالف داینــاوە. لەپــاڵ ئــەوەدا زمانــی تورکــی 

دەخوێنــدرێ و وانەکانــی پــەروەردەی ئایینــی زیادکــراون بەبــێ ئــەوەی زمانــی 

کــوردی لەبەرچــاو بگیرێــت. لــە ســەرەتاوە و لــە مــاوەی دوو ســاڵی یەکەمــدا 

ــەاڵم  ــوون، ب ــەدا هەب ــدێ قوتابخان ــە هەن ــوردی ل ــی ک ــە زمان ــە ب ــدێ وان هەن

ــی 2019 - 2020  ــاڵی خوێندن ــەرەتای س ــە س ــران. ل ــاری وەالن ــر بەیەکج دوات

لەالیــەن بەڕێوەبەرایەتــی پــەروەردە و فێرکــردن راوەرگیرییــەک کــرا ســەبارەت 

ــوردی  ــی ک ــە زمان ــان ب ــوازن منداڵەکانی ــن دەخ ــی عەفری ــا خەڵک ــەوەی ئای ئ

بخوێنــن؟ بــەاڵم ئەنجامــی ئــەو راوەرگیرییــە هیچ کاتێــک باڵونەکرایــەوە. بەپێی 

ــان  ــەی رەزامەندیی ــە، ئەوان ــەو بەڕێوەبەرایەتیی ــاری ل ــدێ زانی ــی هەن دزەکردن

ــەرووی 80%ی  ــن س ــوردی بخوێن ــە ک ــان ب ــەوەی منداڵەکانی ــەر ئ ــوو لەس داب

ــوون. بەشــداربووان ب

ــرش  ــەوە هێ ــەروەردە و فێرکردن ــە دەرگای پ ــەوێ ل ــەر دەی ــەاڵتی داگیرک دەس

بکاتــە ســەر کولتــوور و ناســنامەی کــورد. یەکەمیــن هەنگاویــش البردنــی 

نووســینی کــوردی بــوو لەســەر هێاکانــی هاتووچــۆی ســەر رێگــەکان و 

گۆڕینــی نــاوی گونــد و شــارۆچکە و رووکاری دووکانــەکان کــە پێشــر بــە 

عەرەبــی و کــوردی بــوون و ئێســتا بــە عەرەبــی و تورکیــن، لەوانــەش گۆڕینــی 

ــی  ــیفا و گۆڕین ــخانەی ش ــۆ نەخۆش ــن- Avrin( ب ــخانەی )ئاڤری ــاوی نەخۆش ن
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نــاوی هەنــدێ گۆڕەپــان و گونــد، بــۆ منوونــە کوتانــا بــووە بــە )ڤافــر اوباســی(، 

ــلجوق  ــە )س ــووە ب ــداد ب ــتەڵ میق ــی( و قەس ــدر اوباس ــە )اون ــووە ب ــە ب قوڕن

ــی(.  اوباس

شاهێدیی لیژنەکان و رێکخراوەکانی بەرگری لە ماف

ــە  ــووریا، ل ــە س ــەت ب ــەوەی تایب ــەربەخۆی لێکۆڵین ــی س ــەی نێودەوڵەتی لیژن

راپۆرتــی خۆیــدا لــە 31ی کانوونــی دووەمــی 2019 ئاماژەی بۆ کۆمەڵێك راســتی 

ــی ســەروەریی یاســا. دەســتگیرکردن و  ــن: "نەمان ــە ناوچــەی عەفری کــردووە ل

راگرتنــی نایاســایی و رفانــدن و تااڵنــی و دەســتگرتن بەســەر موڵکــی خەڵــک. 

ــی  ــەن ئەندامان ــک لەالی ــی خەڵ ــی. رفاندن ــاری ئەمن ــی ب ــی و تێکچوون نائارام

گرووپــە چەکــدارەکان و گرووپــی تاوانــکاری بــۆ وەرگرتنــی پــارە. تەقاندنــەوەی 

ئۆتۆمبێــل و بۆمبــی چێــراو بەشــێوەیەکی هەڕەمەکــی. ئیبتیــزازی خەڵــک بــۆ 

ئــەوەی ناچاربــن بەرتیــل بــدەن. تااڵنکردنــی بــە کۆمەڵــی بەرهەمــی زەیتــوون. 

تەنگهەڵچنیــن بــە ژنــان و.. ". لــە راپۆرتێکــی دیکەشــدا لــە 11ی ئەیلولــی 

2019 کــە هــەر لەبــارەی عەفرینــە، ئەمانــە هاتــوون: "زیادبوونــی تووندوتیژیی 

چەکــداری هێــرش بــۆ ســەر خەڵکــی ســیڤیل. بارودۆخەکــە هێشــتا ترســناکە.. 

ــزر  ــەواوی ب ــە ت ــا ب ــەروەریی یاس ــە. س ــەروبەر هەی ــی بێس ــێکی ئەمنی رەوش

بــووە. رووداوە زۆرەكانــی رفانــدن و ئەشــکەنجە و پارەســتاندن و تیــرۆر.. گرتــن 

ــن  ــبگیری. رێگەگرت ــک.. رەش ــە خەڵ ــتاندن ل ــکەنجە و پارەس ــن و ئەش و راگرت

ــەر  ــەوە س ــەوێ بچن ــە دەیان ــن ک ــۆ عەفری ــەڕاوە ب ــی گ ــی مەدەنی ــە خەڵک ل

ــی جەنــگ...". ــان. تاوان موڵکەکانی

ــی  ــوباتی 2018 راپۆرتێک ــە 23ی ش ــش ل ــس وۆچ(ی ــەن رایت ــراوی هیوم )رێکخ
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ــن  ــە چەندی ــاژەی ب ــردەوە و ئام ــن باڵوک ــەر بارودۆخــی عەفری ــژی لەس درێ

پــاش  ئــەوەش  مەدەنــی،  خەڵکــی  دژی  لــە  کــرد  تــاوان  و  پێشــێلکاری 

بەدواداچوونــی چەندیــن رووداو و گوێگرتــن لــە شــاهیدەکان. راپۆرتەکــە 

دەڵێــت نامەیــان بــۆ وەزارەتــی بەرگریــی تورکیــا نــاردووە، بــەاڵم هیــچ 

خەڵکــی  "پێدەچــێ  دەڵێــت:  رێکخراوەکــە  دەســتنەکەوت.  وەاڵمێکیــان 

مەدەنیــی بێدەســەاڵت بــەرەوڕووی راگواســن و کوشــن ببنــەوە لــە ئەنجامــی 

ئــەو شــێوازەی کــە تورکیــا لــەم دواییــن هێرشــەیدا گرتییەبــەر".

ــوباتی  ــی رۆژی 28ی ش ــە راپۆرت ــناڵ ل ــتی ئینتەرناش ــراوی ئەمنس ــەاڵم رێکخ ب

ــە  ــان کەوتووەت ــۆ ســەدان مەدەنــی دەکات کــە ژیانی ــدا ئامــاژە ب 2018ی خۆی

مەترســییەوە و ژمارەیەکــی زۆر رووداوی مــردن لەنێــو مەدەنییــەکان روویــداوە. 

ــدا  ــو رووداوەکان ــە لەنێ ــاهێدییان داوە ک ــک ش ــەک خەڵ ــەو رووەوە ژمارەی ل

بوونــە، بۆیــە رێکخراوەکــە دەڵێــت: "پێویســتە والیەتــە یەکگرتــووەکان و 

رووســیا و واڵتانــی دیکــە بــۆ گوشارخســتنە ســەر الیەنــە ناکۆکــەکان دەســەاڵت 

و نفــووزی خۆیــان بەکاربێنــن تاوەكــو هێرشــی نایاســایی راگــرن و رێــز لــە یاســا 

ــی و ئینســانییەکان بگــرن". نێودەوڵەت

ــارەوە  ــووریاش لەوب ــی س ــی مرۆڤ ــی ماف ــتە و رێکخراوەکان ــیۆنی دەس فیدراس

چەکدارەکانــی  گرووپــە  و  تورکیــا  داگیرکــەری  "ســوپای  رایگەیاندبــوو: 

ئۆپۆزیســیۆنی الیەنگــری، رۆژانــە تاوانــی جەنگیــان لــە عەفریــن ئەنجامــداوە، 

کــە ئەمــەش پێشــێلکردنێکی ئاشــکرای عورفــی نێودەوڵەتــی و یاســاکانی 

نەتەوەیــی.  "چەوســاندنەوەی  بــۆ:  دەکات  ئامــاژە  هەروەهــا  جەنگــە...". 

ئەنجامدانــی تاوانــی کۆمەڵکــوژی.. پێشــێلکاری لــە دژی ژنــان. کوشــتنی دیــل 

و پاشــان شــێواندنی الشــەکانیان. دادگاییكــردن لــە دەرەوەی چوارچێــوەی یاســا. 

تااڵنــی و دەستبەســەرداگرتن. ســووتاندنی کتێــب و بەڵگەنامــە و شــوێنەواری 
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ــدن و  ــتی. رفان ــوێنەکانی خوداپەرس ــەوەی ش ــردن و تەقاندن ــی. وێرانک مێژووی

بێسەروشــوێنکردن و ئەشــکەنجەدانی گیــراوان. رفاندنــی منــدااڵن و راگرتنیــان 

ــارە.  ــی پ ــۆ پەیداکردن ــەرچاوەیەک ب ــک وەک س ــی خەڵ ــە. رفاندن ــو بارمت وەک

ــی" )25(. ــەوەی هەڕەمەک ــە و تەقاندن ــی کوێران بۆردوومان

گۆڕینی دیمۆگرافی لەسایەی داگیرکاریی تورکیدا

کۆمەڵێــك  لــە  لێکۆڵینەوەیــە  دانیشــتووانە،  زانســتی  کــە  دیمۆگرافیــا 

چڕیــی  لەوانــە  و  چەندێتــی  تایبەمتەندیــی  دانیشــتووان،  تایبەمتەندیــی 

دانیشــتووان و دابەشــبوونیان و گەشــەکردنیان و قەبــارە و پەیكەربەندییەكــەی، 

ــی  ــۆكارە کۆمەاڵیەتییەکان ــە ه ــی، لەوان ــی چۆنیەت ــا تایبەمتەندییەکان هەروەه

وەک گەشــەپێدان، خوێنــدن، خــۆراک و ســامان )26(.

کەواتــە هــەر دەســتکاری و گۆڕینێــک لــە تایبەمتەندییەکانــی گرووپێکــی 

بەگوێــرەی  لەنێوبــردن  و  لێکهەڵوەشــاندن  و  تێکــدان  بــەرەو  نەتەوەییــدا 

سیاســەتێکی دووژمنکارانــە و پالنــی نیازدارانــە و بــە زۆرداری و زۆرەملــێ، 

ــە  ــە و ب ــی زۆرەملێیان ــە گۆڕین ــەوە ب ــدن، ئ ــی ترســاندن و تۆقان ــە ئامرازەکان ب

بەرنامــەی دیمۆگرافیــا دادەنــرێ کە لــە دەرەوەی ئیــرادەی گرووپەکەیە. ئەوەی 

لــە عەفریــن بەســەر کۆمەڵگــەی کوردیــدا هێــراوە دەچێتــە ئــەم چوارچێوەیــە 

و بەگوێــرەی یاســا نێودەوڵەتــی و ئینســانییەکان و پەیاننامەکانــی رێکخــراوی 

ــرێ. ــی دادەن ــەورەی دژی مرۆڤایەت ــی گ ــە تاوانێک ــووەکان ب نەتەوەیەکگرت

وەک ئەنجامێکــی ئــەم پێشــەکی و هــۆکار و پاڵنەرانــەی کــە ئاماژەمــان 

بــۆ کــردن و هەروەهــا لــە ئەنجامــی پرۆســەکانی تەعریــب و تەتریــک و 

رێــکارە نایاســاییەکان، لــە مــاوەی دوو ســاڵ و نیــوی رابــردوودا تایبەمتەندییــە 
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گــەورەی  گۆڕانــی  عەفریــن  لــە  دیمۆگرافــی  چەندێتیــی  بنەڕەتییەکانــی 

بەســەرداهاتووە. ژمــارەی دانیشــتووانی رەســەن بــۆ خــوار 175 هــەزار کــەس 

دابەزیــوە، لەکاتێکــدا نزیکــەی 460 هــەزار کــەس لــە عــەرەب و تورکــان لــە 

پارێــزگای دیکــەوە هێــراون و بــە زۆری چــەک خراونەتــە جێــی ئەوانــەی بــە 

ناچــاری کۆچیــان کــردووە. بەمجــۆرە رێــژەی کــورد بــۆ نزیکــەی 25%ی کــۆی 

ــوە. ــارەکە دابەزی ــتای ش ــتووانی ئێس دانیش

لەیاســادەرچوو  دەوڵەتــی  عەقڵیەتــی  بــە  عەفریــن  ناوچــەی  لــە  تورکیــا 

ــۆ کۆمەڵگــەی  ــەوە و وەک ئاڵنگارییــەك ب ــەڕی بێڕێزیی رەفتــار دەکات. بەوپ

نێودەوڵەتــی ســەرپێچی پەیاننامــە و رێککەوتننامــە نێودەوڵەتییــەکان دەکات 

و لــە بەرپرســیارییە ئەخالقــی و سیاســی و یاســاییەكانی خــۆی هەڵــدێ و 

ــەوە  ــانییەکانە ئ ــا ئینس ــە و دژی بەه ــی خراپ ــەوەی هەرچ ــەر ئ ــرە لەس پێداگ

بــکات. هەمــوو ئەمانــەش بــۆ ئــەوەن کــە بوونــی مێژوویــی کــورد و بوونیــان 

لــە باکــووری ســووریا بســڕێتەوە و خەونــی تورکیــای ئەردۆغــان و باخچەلــی و 

حیزبەکانیــان - ئاکەپــە و مەهەپــە- بهێننەدی کــە بریتییە لە بەدەســتهێنانەوەی 

ــی عوســانییە. ــە میرات ــەوان پێیانوای ــەوەی ئ ئ

ــادا  ــەی تورکی ــەم داگیرکاریی ــی ئ ــە ئەنجام ــەی ل ــن و خەڵکەک ناوچــەی عەفری

گــورزی کوشــندەیان بەرکــەوت و ئێســتاش بــە ســەردەمێکی ترســناکدا دەڕۆن. 

ــووە،  ــەدا هات ــەو ناوچەی ــەوە بەســەر ئ ــی دیمۆگرافیی ــەڕووی گۆڕین ــەوەی ل ئ

پێویســتی بــە لێکۆڵینــەوە و لێپرســینەوە و ســزا هەیــە لەالیــەن دادگا و 

دامــەزراوە نێودەوڵەتییەکانــەوە. هەروەهــا پێویســتی بــە کاری بەپەلــەی 

کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی هەیــە کــە گوشــار بخەنــە ســەر حکومەتــی تورکیــا و 

ســنوورێکی بــۆ دابنێــن و کۆتایی بــەم داگیرکارییە و بوونی میلیشــیا تیرۆریســتە 

بەکرێگیــراوەکان بێنــن و ناوچەکــە بــۆ ژێــر ســەروەریی ســووریا و خەڵکەکــەی 
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بگەڕێتــەوە. بــەاڵم بێدەنگیــی جێــی گومانــی کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی بێهیــوای 

ــارە کــە رەزامەندییەکــی نێودەوڵەتــی هەیــە لەســەر سیاســەت  کــردوون، وادی

و رۆڵبینــی تورکیــا کــە بووەتــە هەڕەشــە لەســەر کــوردی ســووریا و ئاسایشــی 

ناوچەکــە بەگشــتی.

کۆتایی

ناکــرێ كەتــواری گۆڕینــی دیمۆگرافــی لــە عەفریــن بەردەوامبــوون و ســیفەتی 

ــە  ــە نێودەوڵەتییەکان ــەی یاســا و پەیاننام ــە پێچەوان ــت، ئەم شــەرعی وەرگرێ

ــە  ــەش ناڕەوای ــەرباری ئەوان ــەداوە. س ــی پێن ــووریاش رێ ــایەکی س ــچ یاس و هی

ــدە  ــراوە. هەرچەن ــەربازیدا ک ــی س ــایەی داگیرکاری ــە و لەس ــە زۆرەملێی چونک

ــەیە  ــەم کێش ــەوە، ئ ــش 2018 بگەڕێرێت ــۆ پێ ــە ب ــە بارودۆخەک ــانیش نیی ئاس

بەشــێوەیەکی جەوهــەری بەنــدە بــە دۆزینــەوەی چارەســەرێکی سیاســییەوە بۆ 

ــەری  ــش زەوینەخۆشــکردن و گرتنەب ــەی یەکەمی ــی ســووریا. بەپل کــۆی قەیران

رێــکاری پێویســت بــۆ گەڕانەوەیەکــی ســەالمەتانەی ئــاوارەکان بــۆ ســەر مــاڵ و 

موڵکــی خۆیــان و ســەرلەنوێ شــیاندنەوە و گەشــەپێدانی کۆمەڵگــە لۆکاڵــەکان، 

هەروەهــا سەرخســتنی ســازانی هەرێایەتــی و نێودەوڵەتــی لەبــارەی چۆنیەتی 

ــارەی کات  ــە ناتوانیــن لەب ــەر هەمــوو ئەمان ســەقامگیرکردنەوەی ســووریا. لەب

ــن،  ــبینییەک بکەی ــچ پێش ــەی هی ــۆ خەڵکەک ــن ب ــەوەی عەفری ــاتی گەڕان و س

لەوانەیــە رووداوێکــی چاوەڕواننەکــراو میلــی کاتژمێرەکــە خێراتــر بســووڕێنێ.
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پەراوێزەکان :

)1( وتارێــک بــە ناونیشــانی )عــن بــارزاين الــذي صــار عبدالــرزاق وآخریــن.. قصــە األكــراد 

أصحــاب األســاء املزدوجــە ". هەمبەرڤــان كوســه، ســایتی )رصیــف( 9ی ئۆکتۆبــەری 2019.

)2( لێکۆڵینەوەیــەک بــە ناونیشــانی )تغییــر األســاء الجغرافیــە والحقائــق التاریخیــە فــی 

ــی، گۆڤــاری )الحــوار(، ژمــارە -72 2018. ــن((، د. رۆزاد عەل ــل الكــرد )عفری جب

)3( هەمان سەرچاوەی پێشوو.

ــی  ــام عل ــرور ع ــد م ــوریە، بع ــە الس ــە العربی ــی الجمهوری ــراد ف ــوریا: األك ــە )س )4( بڕوان

أحــداث مارس/ێــژار 2004(، رێکخــراوی ئەمنســتی ئینتەرناشــناڵ. ژمــارەی بەڵگەنامــە: 

.2005 ئــاداری   ،2005/002/MDE 24

)5( بڕوانــە "املرســوم الترشیعــی رقــم )49( لعــام 2008، أصولــه التاریخیــە ونتائجــه واآلثــار 

ــوق  ــن حق ــاع ع ــە للدف ــە الكردی ــاً("، املنظم ــكە منوذج ــە الحس ــە )محافظ ــە املرتقب الكارثی

ــوریا )DAD(، 22/2008/10م. ــی س ــە ف ــات العام ــان والحری اإلنس

)6( بەکرێگیــراو: دەســتەواژەیەکی یاســاییە، کەســێکە لەالیــەن گروپێکــی ناوخــۆ یــان 

الیەنێکــی دەرەکــی چەکــدار دەکــرێ بۆئــەوەی لــە ملمالنێیەکــی چەکداریــدا لــە بەرامبــەر 

بــڕە پارەیــەک شــەڕبکات. بەتایبەتیــش ئەگــەر لەالیــەن هێزێکــی دەرەکــی لــە دژی 

خەڵکــی واڵتــی خــۆی بەکاربێــت. رێککەوتننامەکانــی جنێڤــی ســاڵی 1949 بەمجــۆرە 

ــەمبەری 1989  ــواری دیس ــە چ ــش ل ــراوی نەتەوەیەکگرتووەکانی ــەی دەکات و رێکخ پێناس

ــراو  ــی بەکرێگی ــەربازکردنی خەڵک ــەوەی بەس ــی بەرەنگاربوون ــەی نێودەوڵەت رێککەوتننام

ــا  ــەاڵم توركی ــی پەســەند کــرد. ب ــان و هەروەهــا مەشــقپێکردن و پارەپێدانیان و بەکارهێنانی

ــە  ــە شــەڕی دژی کــورد ل ــە ئەندامانــی ئــەو میلیشــیایانە و ل ــە دەدات ــارەی مانگان ئێســتا پ

ــەی  ــدێ لەمان ــەت هەن ــن. تەنان ــێ ســوودی لێوەرگرت ــن و گرێســپی و ســەرێ کانی عەفری

ــردووە. ــا ک ــەی لیبی رەوان

ــان  ــک ی ــت، بەڵکــو هــەر نیەتێ ــەژادی کوشــتنی بەکۆمــەڵ بێ ــاوی ن ــە پاکت )7( مــەرج نیی

ــە  ــە ناوچەیەکــی جوگرافــی ب ــان ئایینــی ل ــۆ وەدەرنانــی گروپێکــی ئیتنیکــی ی هەوڵێــک ب

زەبــری هێــزی ســەربازی، بــە تۆقانــدن یــان راگواســتنی زۆرەملــێ و یــان بــە هــەر جۆرێکــی 

ســەرکوتکاری و ژێرپێنانــی تایبەمتەندیــی کولتــووری و زمانــی و ئیتنیکــی، یــان بــە زەبــری 

گوتــاری چاندنــی کینــە و هانــدان بــۆ تووندوتیــژی، یــان رێگرتــن لــە گەڕانــەوەی ئــاوارە بــۆ 

شــوێنەکانی خۆیــان و بەکورتــی هــەر ئامرازێــک کــە نیــازی لەناوبردنــی ئــەو گروپــە بێــت. 

یاســای نێودەوڵەتــی دانــی بەمــەدا نەنــاوە و پاکتــاوی نــەژادی وەک تاوانێکــی ســەربەخۆ 

نەناســاندووە، بــەاڵم وەک چەمــک لــە راپۆرتــە نێونەتەوەییەکانــدا هاتــووە. هەروەهــا لــە 
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ــنە  ــارەی بۆس ــە 1992/12/18 لەب ــە ل ــارە )121/47( ک ــووەکان ژم ــی نەتەوەیەکگرت راپۆرت

ــو  ــەژادی وەک ــاوی ن ــووە. ئێســتا پاکت ــەژادی بەکارهات ــاوی ن دەرچــووە، دەســتەواژەی پاکت

تاوانــی دژی مرۆڤایەتــی هەژمــار دەکــرێ. 

)8( یاداشــتێک لەبــارەی راپۆرتــی لیژنــەی ســەربەخۆی نێودەوڵەتیــی لێکۆڵینــەوە لەبــارەی 

ــی  ــی یەکێت ــن. پارت ــەی عەفری ــارەی ناوچ ــتی لەب ــی گش ــی -2019 تێبین ــووریا- ئەیلول س

ــی(. ــە ســووریا )یەکێت ــوردی ل ــی ک دیموکراتی

ــار  ــە ناونیشــانی "ســوریا بعــد الدمــار… تهریــب اآلث ــی ب )9( لێکۆڵینەوەیەکــی نێودەوڵەت

ــاری 2019. ــووس دەحــام ئەســعەد، ســایتی )درج( 20ی ئای ــا" رۆژنامەن واالتجــار به

)10( راپۆرتێــک بــە ناونیشــانی: "عفریــن تحــت االحتــالل )16("، نووســینگەی رۆژنامەوانــی-

عەفریــن/ پارتــی یەکێتــی دیموکراتــی کــوردی لە ســووریا )یەكێتــی(، 2019/1/12.

)11( راپۆرتێــک بــە ناونیشــانی: "عفریــن تحــت االحتــالل )93("، نووســینگەی رۆژنامەوانــی-

عەفریــن/ پارتــی یەکێتــی دیموکراتــی کــوردی لە ســووریا )یەكێتــی(، 2020/6/6.

)12( راپۆرتێــک بــە ناونیشــانی: "عفریــن تحــت االحتــالل )93("، نووســینگەی رۆژنامەوانــی-

عەفریــن/ پارتــی یەکێتــی دیموکراتــی کــوردی لە ســووریا )یەكێتــی(، 2019/1/26.

)13( راپۆرتێــک بــە ناونیشــانی "الســوریون فــی تركیــا: باألرقــام"، BBC عەرەبــی، 20ی ئابــی 

.2019

)14( ئاماری رێکخراوی مافی مرۆڤ لە عەفرین 2020/4/19.

)15( دوو راپۆرتی BBC عەرەبی لە رۆژانی -26 27ی ئاداری 2018.

)16( راپۆرتێــک بــە ناونیشــانی "عفریــن علــی طریــق التعریــب واتهامــات بالتغییــر 

ــا انحكــت"،  ــە م ــایتی "حكای ــد، س ــەد عوبێ ــووس ئەحم ــج"، رۆژنامەن ــی املمنه الدیموغراف

4ی ئابــی 2018.

ــق  ــول تدف ــرب ح ــا والغ ــات تركی ــیە: بیان ــاع الروس ــانی "الدف ــە ناونیش ــک ب )17( راپۆرتێ

الالجئیــن واألزمــە اإلنســانیە فــی إدلــب غیــر صحیحــە"، ســایتی )روســیا الیــوم( 2020/3/3.

)18( راپۆرتێــک بــە ناونیشــانی "عفریــن تحــت االحتــالل )46(" نووســینگەی رۆژنامەوانــی-

عەفریــن/ پارتــی یەکێتــی دیموکراتــی کــوردی لــە ســووریا )یەكێتــی( 2019/8/3.

)19( راپۆرتێــک بــە ناونیشــانی )تركیــا تنــرش "وثیقــە عثانیــە" لتۆكــد أنهــا مل تخــر 

ــی، 2018/1/27. ــان(ی تورک ــەی )زەم ــی!( رۆژنام ــە األول ــرب العاملی ــالل الح ــن" خ "عفری

)20( راپۆرتێــک بــە ناونیشــانی )منــزل أتاتــورك ومدینتــا البــاب وعفریــن… "مســامیر جحــا" 

الركیــە فــی ســوریا( رۆژنامــەی )عنــب بلــدی(ی بەرهەڵســتکاری ســووری. 2018/7/16.

)21( راپۆرتێــک بــە ناونیشــانی "الشــؤون الدینیــە الركیــە تنــرش تقریــراً مفصــالً عن أنشــطتها 

فی ســوریا" ئاژانســی ئەنــادۆڵ، 2018/9/13.
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)22( ئاژانسی هەواڵی تورکیا- 2020/4/23

)23( ئاژانسی هەواڵی تورکیا- 2020/5/15

)24( راپۆرتێــک بــە ناونیشــانی "األرضار الحالیــە فــی موقــع أثــری- النبــی هوری )ســیروس("، 

ئدلیب/ئۆپۆزســیۆن،  ســەنتەری شــوێنەواری  غــرب حلــب،  - شــال  عفریــن  منطقــە 

.2018/07/13

ــە مــن  ــر حقوقــی عــن االنتهــاكات الجســیمە املرتكب ــە ناونیشــانی "تقری )25( راپۆرتێــک ب

قبــل القــوات الركیــە واملجموعــات املســلحە…"، الفیدیرالیــە الســوریە ملنظــات وهیئــات 

حقــوق اإلنســان، دمشــق 2018/4/22.

ــا"، مەجــد خــزر، ســایتی )موضــوع(،  ــە ناونیشــانی: "پێناســەی دیمۆگرافی ــک ب )26( وتارێ

.2018/11/24
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سەرچاوەکان : 

- كتــاب "جبــال الُكـــرد- منطقــە عفریــن، دراســە جغرافیــە"، تألیــف د. محمــد عبــدو علــی، 

عفریــن 2014م.

ــرزاق وآخریــن.. قصــە األكــراد أصحــاب  ــارزاين الــذي صــار عبــد ال - مقــال بعنــوان "عــن ب

األســاء املزدوجــە " الكاتــب همربفــان كوســه، موقــع رصیــف 22، األربعــاء 9 اكتوبــر 2019م.

 - بحــپ بعنــوان "تغییــر األســاء الجغرافیــە والحقائــق التاریخیــە فــی جبــل الكــرد 

/72/- 2018م. العــدد  الحــوار،  علــی، مجلــە  د. روزاد  )عفریــن("، 

- "ســوریا: األكــراد فــی الجمهوریــە العربیــە الســوریە، بعــد مــرور عــام علــی أحــداث مــارس/

آذار 2004"، منظمــە العفــو الدولیــە، رقــم الوثیقــە: MDE 24/2005/002، مــارس/آذار 

2005م.

 - "املرســوم الترشیعــی رقــم )49( لعــام 2008، أصولــه التاریخیــە ونتائجــه واآلثــار الكارثیــە 

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــە للدف ــە الكردی ــاً("، املنڤم ــكە منوذج ــە الحس ــە )محافظ املرتقب

ــوریا )DAD(، 22/2008/10م. ــی س ــە ف ــات العام والحری

- "مذكــرە حــول تقریــر لجنــە التحقیــق الدولیــە املســتقلە املعنیــە بســوریا – أیلــول 2019"، 

ــی  ــدە الدیمقراطــی الكــردی ف ــن، حــزب الوحـ ــە عفری ــە وبخصــوص منطق ــات عام مالحڤ

ســوریا )یكیتــی(.

- تحقیــق صحفــی بعنــوان " ســوریا بعــد الدمــار… تهریــب اآلثــار واالتجــار بهــا ”أونالیــن“"، 

الصحافــی الســوری دحــام األســعد، موقــع درج اإللكرونــی، 20 مایــو 2019م.

- تقاریــر بعنــوان "عفریــن تحــت االحتــالل ) ("، املكتــب اإلعالمــی- عفرین/حــزب الوحـــدە 

الدیمقراطــی الكــردی فــی ســوریا )یكیتــی(.

- حــوار مــع السیاســی ســلیان جعفر/الرئیــس املشــرك للمجلــس الترشیعــی إلقلیــم عفریــن 

ــول 2019 –  ــدد /312/ – أیل ــدە، الع ــدة الوحـ ــب - جری ــال حل ــی الشهباء/ش ــم ف واملقی

الجریــدە املركزیــە لحــزب الوحـــدە الدیمقراطــی الكــردی فــی ســوریا )یكیتــی(.

- تقریر بعنوان "السوریون فی تركیا: باألرقام"، BBC عربی، 20 أغسطس/آب 2019م.

- تقریر إحصائی ملنظمە حقوق اإلنسان فی عفرین، 2020/4/19م.

- تقریرین لـ BBC عربی یومی -26 27 ێژار 2018م.

- تقریــر بعنــوان "عفریــن علــی طریــق التعریــب واتهامــات بالتغییــر الدیموغرافــی 

ــت"، 4 آب 2018م. ــا انحك ــە م ــع "حكای ــد، موق ــد عبی ــی أحم ــب الصحف ــج"، الكات املمنه

- تقریــر بعنــوان "الدفــاع الروســیە: بیانــات تركیــا والغــرب حــول تدفــق الالجئیــن واألزمــە 

اإلنســانیە فــی إدلــب غیــر صحیحــە"، موقــع روســیا الیــوم االلكرونــی، 2020/3/3م.
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ــالل  ــن" خ ــر "عفری ــا مل تخ ــد أنه ــە" لتؤك ــە عثانی ــرش "وثیق ــا تن ــوان )تركی ــر بعن - تقری

ــی 2018م. ــون الثان ــە، 27 ینایر/كان ــان الركی ــدە زم ــی!(، جری ــە األول ــرب العاملی الح

- تقریــر بعنــوان )منــزل أتاتــورك ومدینتــا البــاب وعفریــن… "مســامیر جحــا" الركیــە فــی 

ســوریا(، جریــدە عنــب بلــدی الســوریە املعارچــە، 2018/7/16.

- تقریــر بعنــوان "الشــؤون الدینیــە الركیــە تنــرش تقریــراً مفصــالً عــن أنشــطتها فــی ســوریا"، 

ــادول، 2018/9/13م. وكالە األن

ــە  ــیروس("، منطق ــوری )س ــی ه ــری- النب ــع أث ــی موق ــە ف ــوان "األرضار الحالی ــر بعن - تقری

ــە، 2018/07/13. ــار ادلب/املعارض ــز آث ــداد: مرك ــب، إع ــرب حل ــال غ ــن - ش عفری

ــل القــوات  ــە مــن قب ــر حقوقــی عــن االنتهــاكات الجســیمە املرتكب ــوان "تقری ــر بعن - تقری

الركیــە واملجموعــات املســلحە…"، الفیدیرالیــە الســوریە ملنظــات وهیئــات حقــوق 

اإلنســان، دمشــق 2018/4/22.

ــی، 24  ــا"، مجــد خــر، موقــع "موضــوع" اإللكرون ــوان "تعریــف الدیموغرافی - مقــال بعن

ــرب 2018. نوفم

- "إمــارە األكــراد املندیــە – الجنبالطیــە فــی والیــە حلــب )إمــارە كلـّـس(1200م1607-م"، د. 

محمــد عبــدو علــی، مجلــە الحــوار- الســنە -25 العــدد -72 2018م.

- مقــال بعنــوان "غــزو عفریــن واحتاللهــا، عمــل دؤوب علــی طمــس هویــە املنطقــە 

وثقافتهــا"، هــوزان بادینــی، مجلــە الحــوار – الســنە 25 – العــدد 72 – 2018م.

- بحــث بعنــوان "الحــرب علــی عفریــن الكردیــە- السوریە…مشــاهدات، مواقــف ووقائــع 

ــە الحــوار- الســنە /25/- العــدد  ــی18- آذار/2018("، شــكری دهــدو، مجل ــون الثان )20 كان

/72/- 2018م.

ــە بســوریا، ومنظمــە "هیومــن رایتــش  ــە املســتقلە املعنی ــق الدولی ــە التحقی ــر للجن - تقاری

ــات حقــوق اإلنســان. ــە الســوریە ملنظــات وهیئ ــش"، وللفیدیرالی ووت

- تقریــر بعنــوان "تعریــب أســاء األماكــن فــی ســوریا یآثــر علــی الهویــە واالنتــاء"، الباحــث 

"حســان یونس"، ســناك ســوری- 2019/09/11 .

ــی،  ــد عیســ ــە"، خال ــی الكردی ــی األراض ــە ف ــراكیە العربی ــە: االش ــە تاریخی ــپ "دراس - بح

موقــع نــوروز 2004/11/4م.

ــە وال حــل آخــر  ــوا باللغــە العربی ــی األكــراد أن یكتب ــە الســوری: عل ــر الثقاف ــر "وزی - تقری

ــاص(، 2005/9/11. ــرشق )خ ــار ال ــە – أخب ــم"، الرق أمامه

ــن  ــە ع ــال، الرجم ــوردی تاج ــع"، ج ــە واملجتم ــخ والسیاس ــوریا.. التاری ــراد س ــاب "أك - كت

اإلنكلیزیــە : الدكتــور مســلم طــاالس- "مــدارات كــرد"، 2014/2/12م.

- "الوجــود الكــردی فــی شــال ســوریا: منطقــە جبــل األكــراد )عفریــن("، دراســە تاریخیــە، 
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ــالم -  ــە واالع ــە الثقاف ــورات لجن ــن منش ــی 2016، م ــن الثان ــی، ترشي ــدو عل ــد عب د. محم

حــزب الوحـــدە الدیمقراطــی الكــردی فــی ســوریا )یكیتــی(.

- مقــال "عفریــن علــی طریــق التعریــب واتهامــات بالتغییــر الدیموغرافــی املمنهــج"، 

الكاتــب الصحفــی الســوری أحمــد عبیــد، موقــع حكایــە مــا انحكــت 04 آب 2018 م.

- مقــال "سیاســە التریــك. مــن جــال باشــا الّســفاح إلــی أردوغــان!"، بّســام بــالّن، العیــن 

ــل 2020م. ــە، 30 أبری اإلخباری

- مقــال "كیــف اســتخدمت تركیــا املریدیــە واإلخــوان فــی اخــراق املجتمعــات الكردیــە؟"، 

اإلعالمــی أحمــد قطمــە، موقــع حفریــات 2020/1/8م.




