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  پشکی
. یدا زیاتر ل بۆچونک ھدەگرێینی دواساشوری کوردستان ل الشکرکشی تورکیا بۆ سر ب

 کی ترەوە،لم پ الیئ ویستندپرەسس ل ینکیۆنگ یشتنی بۆ بکرێ ەازەووجیاگت،  ب
حزبیی دیۆلۆژی، یئاتسکی ھندک دەرەنجام دوور ل گۆشبینینی  مبستی گیشتن ب

  ھچون و کاردانوە لسر بنمای ھست و نست.سنووردار، 
ل  ل گفتوگۆ میدیادیی و سیاسییکان بادەست،ئاراستیکی گشتی ناتندروست، بم      

 ی سادە، بم زۆر مترسیدار،ی ک جۆرک ل دوو جمسریھ ،فزای گشتی کوردستانیدا
دا ل دوو چمکتورکیا ووە، ک دەخوازی کشی لشکرکشی و حزی داگیرکاری کرددروست 

ونی . ب مانایکی دیک تۆ دەب یا لگڵ بۆچودژیا  لگڵ ، وات "ب زەرورەت"اتکسنووردار ب
 نۆچوونی پارتی دیمۆکراتی کوردستادەب لگڵ بیا پکک یا ل دژی بیت، ل الیکی دیکوە 

 رەخنیکی زۆر سنورداریش ل پکککاتک تنانت  ،ب واتایکی دیک !کۆک بیت یا دژی بیت
دژەکی،  و برەی داگیرکار، ک تورکیای، یا خانخرت دەخاوەن رەخنک  ، یکسررێگیدە

ی دە واتخان تتی خردەس (ییشک ل ت پنانت) رمنانش ستوو ھرگری لب
خرت دە ،لوەش خرابترتنانت  ؛باشوری کوردستان لمڕ ئو ھش دوژمنکاریی تورکیا

زۆر  وەل ھوستی تورکیاوستی پارتی ک ھشاراوە نیی  . ب ھر حاڵ،رتییوەبرەی پا
ترن کۆی پشوەچوونکان لوە زۆر ئاۆز، ل برامبردا !شیتیئگر نین یاریدەدەری، نزیک
 ر کئاسانی ھ وا ب سادەی حوکمی""دوو ب ک، واتیڵ" دژ بگیشتنیان  "دژ"یا  "لگۆ بت

  بکرێ.
      کی کوردستان، بر خگئکان و دەستزە سیاسییتی ھنبیری و تایبری رەوشبژ

م جو ل و رووداوانک لک کی بوەیندنخو وێ بگا بکادیمی، بیرگیریی (رەش یامئس 
، و ھرنب نزیک ل راستییوە بکک و بگات ب تگیشتنکی زیانبخش رزگاری بت یسپی)

یک دب واتایکی کات. رزگار ب لگڵ یا دژەخۆی لم حاتی پویست ل سرەتادا ئوا بگومان 
 ت لب  بارمت کات کبووڵ نوە قی نووسیندا ئۆسو پ ۆڤکاتی ش وڵ بدات لھ دەب

   .رەش یا سپی  / ھاوکشی لگڵ یا دژدەستی 
مترسیدارە نک تا بی ی بردەست ئوەی ک دۆخک باسخاکی لوەدەرچوونی ئم      

 چارەنوسیتر مترسیدارە بۆ ب رادەی زپکک و خبات دور و درژەکی، بکو  ھر بۆ
ل خای یکالکرەوە  ھرمئمۆ ئم مترسی لسر خریک ئنانت  .1کوردستان ھرمی

                                                           
، تنانت ازپویست لرەدا ئوە ب روونی یکال بکینوە ک ل دوو خای لوەدەرچوون و دوو ئاراستی زۆر جیاو  1

سیاسی و  سر ھرمی کوردستان و چارەنووسو ھڕەشکانی دوو ئاراستی دژ ب یک، باس ل مترسی 
دەستمۆکردن و ب بارمتگرتنی  ی دەست تیاییدادەستورەییکی دەکرت: یککیان دەست خۆیتی، ک مبست

؛ ل برامبردا ئاراستی دووەم ل دەنگ ، ب لۆژیکی ئوەی مترسییک لسر ھمووانکانو دسۆزە دەنگ ناڕازی
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ک تیایدا تورکیا بتوان ل ھمان کاتتدا چۆک ب   چارەنووسسازەیخائو دەبتوە،  نزیک
 ،نموون بۆ! ھر پکک دابدات و باشوری کوردستانیش شکستکی کمرشکنی بر بکوێ

کمر یردا ل نوان ئنکرە و بغدا ل ھمان کاتتدا، ب شوەیکی گل رککوتنکی گشتدەکرێ 
ئوەی  !ب ئامانج بگیرنل رککوتنکی ئوھادا  شوری کوردستانشکن، پکک و دەستی با

 چونک ،راقی تیایع ک یردانییو دۆخی پاشاگوھا دوادەخات ئکی ئستادا سیناریۆیئ ل
ئگر عراق بیوی دەرفتی رککوتنکی گشتگیری لگڵ تورکیادا ھب ئوا دەب توانای 

  بت ل ئستادا نییتیبیاری گورە و یکالکرەوەی ھبت، ک ھ
      تبکی گرنگیھرەک دیوزە سر ھک ھن ک وەیش ئترسیم متی یئکانی دەسی

بکو  ،یک قس و یک دەست نین ل برامبر ئو سیناریۆ مترسیداران ی کوردستانباشور
 ،تنانت جیوازیک گیشتۆت ئاستک ک الینک (راشکاوتر بلین، پارتی دیمۆکراتی کوردستان)

ب ھر حاڵ لم  !کرتبتۆمتبار  ،تورکیاراستوخۆ یا ناڕاستوخۆی ھاوکاری ب  ،کم یا زۆر
(ل باشور و ک ب ئاسانی بین ک الوازکردن و تنگپھچنینی پکھرنب دەتوانین  رووەوە

تورکیا و پارتی  کانیییبرژەوەندخواست و ئامانجک ک لودا رۆژئاوای کوردستان) 
ھموو ئمش ل کاتکدای ک ملمالنی بغدا و ھولر  2".نیکانگیر"دیمۆکراتی کوردستان 

وەک زیاتر ک تیایدا ھرمی کوردستان  ،ش، تنانت یکالکرەوەگیشتۆت خای ھرە ھستیار
 ھاوکات لگڵ ئو راستییی کئمش رک  دەردەکوێ. ،و ب دەرەتان ب چارە

ئم رادەیی تا ئستا ە )ەو١٩٩٨( پیوەندییکانی نوان پارتی و یکتی، ل رککوتنکی
، دەربارەی مترسی و نیگرانییکانھستکردن ب ک  ھر ئمش .بخۆوە نبینیوە یانیپخرا

تا ئو جگایی ک پیوەندی . ترددیجگیاندۆت ئاستکی زۆر  چارەنووسی ھرمی کوردستان،
ستی بزاڤی گۆڕانوھ ئاسانی باس وب وا دەتوانین بالت، ئکی دەسشداربوووەک ب ،یە ھ

 ئمراستقینی پرسی کاریگریی کین روو ل بی" ئم بزووتنوەی و بکاریگر "کز یدەنگ ل
 ت و ئاراستر سیاسسل ت.ستراتیژیبزاڤکانی دەسی  

ئم رەھندان ھموویان بیکوە، کورد ب گشتی، وە ب تایبتی پکک و ئزمونی      
 ترسیدارباشوری کوردستان لکی موەیکالبوونی وە خانزیک دەکات :وە تا بکالی ی ل

لوالشوە ب ھموو پوەرک خباتی چکداری  دۆخی ھرمی کوردستان ھستیارە، وە
ککپبر نبا ، ھ باکوری کوردستان، ل شلیشتۆتتدا، گست ترین حابنب ک لو رادەی 

کات  .ی ماوەتوە شڕی "خۆپارزیی" لسر خاکی ھرمی کوردستان، ئوەب کاریگر کراوە
  !کوردستانژەوەندی ھرمی ن ل برژەوەندی پککی وە نش ل بر

                                                           
پک دت، ک مبستییان دسۆزان ھموو الیک ل مترسییکانی سر ھرم  یمیدسۆز و ناڕازییکان و خکانی ئکاد

. ب بۆچوونی ئم دەنگ جیاوازان، دەست خۆی یکک ل ھڕەش سرەکییکانی سر ھرمی ئاگادار بکنوە
  . کوردستان و ئزموونکی

"پویست کورد خواستی زیندوکردنوەی ھردو ئیمپراتۆریی شیعیزمی ئرانی و عوسمانی ) ٢٠٢١(د. بورھان أ.،  یاسین، 2
   ٢٠٢١-١-١٩دەستگیشتن  https://www.awene.com/detail?article=41590 ئاون،نوێ بھند وەرگرێ،" دیمان ل پگی 
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نی یا تنانت سا ھرە دوایی یلسر روداوەکانی رۆژان تنھابردەستدا  باسیلم      
مبست ئوەی ئم رووداوان وەک بکو  ،وەستمنائم ملمالن مترسیدارە  ھرە دوای
 و فراوانتردادرژتر دوور و کی مژوویی سیاقل پۆس و مژوویی  یکوانیکدەروازە و 
ە ل ب براوردک ل نوان حاتی لوبنان ووەی ب دیاریکراوی مبست ئوەی . ئبکار ببم

ک ) ل الی١٩٨٢-١٩٧٠(لو وت گیشیا بوونی چاکییکانی رکخراوی رزگاری فلستینی 
 ل الیکی ترەوە،بۆ سانکی زۆر  ێلو پککبوونی چاکییکانی وە ھرمی کوردستان و 

ئو چمکشی ک . وازترافراھمکردنی تگیشتنکی جی ب مبستی ،شۆڤ بکمپۆسکان 
 تدەب ک لکەئامرازی  رەکیتیورییکانیسی  ،کردنۆڤم شئ لوبنانبم یکردنل .

نی بزاڤی رزگاریخوازی فلستی اوردکاری، وات براورد ل نواننزیکبوونوەیشدا متودی بر
کلوبنان  لالی وە  ،ل ل ککتوپوە و مکی ترەوە، نزیکبوونالی می کوردستان لردی ھ

.دەستبا  
دا وات، ل رووی میتۆدۆلۆژیوە، لم وتارەدا ھوڵ دەدەم ل چوارچوەیکی براوردکاری     

 ،ل جدا گفتوگۆ لسر ھر روداوتنھا ی باسک ئنجام بدەم. جگ لمش، ل بری ئوە
ۆی لودا ب وردی گفتوگ .بۆ بشی کۆتایی ھدەگرمزیاتر بکم، گفتوگۆک  و پدراوک فاکتک

وان حان ل ،رواردەکلوبنان و ب ستینی للتی ف ل ککتی پمیحارکوردستان،  ھ
  دەناسنم. ی لکۆینوەکشدەرەنجامکان دەکم و

ەھندی ئاۆز و فرەڕ لمڕ بابتی رەھا کییراستیوردە ب زەرورەت نامان گینت ئم برا     
و  بخات سر رووداوەکان دا تیشککملمالنی تورکیا و کورد، بکو دەتوان ل باشترین حات

 دەلالقیکی دیکش بکاتوە ب رووی ئو گفتوگۆیانی ک ئستا دەربارەی ھشکانی تورکیا
 ل پککب زمانکی سادەتر: ئم وتارە ھوک بۆ دەرھنانی کشی تورکیا و  دەکرن.
شکیھاوکخش یتی "رەش یا سپی ،زیانبتیایدا زھنی ڵ یا دژوەیا حوکمی " کگل"، " ک ل

  .بادەست داحزبی وئایدیۆلۆژی چوارچوەیکی سنوورداری 
 " کراوە و چ"ب لوبنانی ھرمی کوردستان چۆناری سرەکی ئم وتارە ئمی: ئایا یپرس     
  ؟چاوەڕوان دەکرێ 3لوبنانیکردنب  ک لو حاتیئاکام

  
خباتی ھردوو خۆی لو بۆچووندا دەبنتوە ک  چوارچیوەی تیوری ئم بابتبشکی 

، بکو بردەوام ل 4ەوە نبووەناوەندھیچ جارک ل  فلستینییکان و پککچکداری 

                                                           
ل پۆسی ب لوبنانیکردنی ھرمی کوردستان تنھا جخت بکرت سر رۆلی پکک. ل راستیدا ئم مسلی ب  ناکرێ  3

کورد و  ل سرەتادا تکوبوونی ئران ل ملمالنی. .  .لوبنانیکردن زۆر کۆن، تنانت ل مژووی سرھدانی پککش کۆنترە
کی دیک ی کوردستان دەستیپکرد. ب واتایمی ب لوبنانیکردنی ھر، قۆناغی یکمکانوە١٩٦٠ەتای دەوتی عراق، وات ھر ل سر

ی ک ) کرا؛ بم شوەیش شڕی بزاڤکی چکدارنوان عراق و ئران( یب ملمالنی ھرمی (عراق) تکویی ۆکی ناوخملمالنی
     ).proxy warیخوازی" رک گۆڕدرا ب شڕی ب وەکالت (وڕنی "ئازادیخوازیی" دەکرد، ل "شڕکی ئازاد

وە ک ئیتر کردئگرچی زۆرجار، ب تایبتی ل کاتی توندبوونوەی ملمالن چکدارییکان، پکک شیمانی ئوەی   4
وانیوە خباتی ناو شارەکانی تورکیا. بم جگ ل ھندک کردەی سربازیی سنووردار، پکک نیت ئوان شڕ دەبن

، ناوەندی ئابووری، دیپلۆماسی و چکداری خۆی ببات ناو قویی بشی تورکیی ل تورکیا، ب تایبتی رۆژئاوای تورکیا
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 ھردووبۆ زیانبخشی ئاکامی  کۆمک )رۆخ ل( ە ل خبات، بمش ئم شواز5بووە "رۆخوە"
کدارییوە چنجوو  کرۆخ شیکانجوگرافیی ،کدارییانوە چنم جوی ئوەک ژینگ ،

، ئو رۆخ جوگرافیی سرەتا بۆ فلستینییکان کرتی غزە و بۆ پککش باکوری ھبووە
ک،  یانبۆ ئو وت نزیانبخش بوو انئو جونوە چکداریی، لوەش زیاتر .کوردستان بوو

ل حاتی ھبت  :ییان بینیوەرۆ ،پگی جونوە چکداریک اتو ،6ی رۆخرۆخوەک 
 تو وکان ئستینییلشئوردن و دواتر فککتی پحا و ل دالوبنان .می کوردستانرھ  ل

یا ب  ،ئگر خباتی چكداری"ئو راستییی ک  ئوحاتیشدا رەھندکی ھاوبش ھردوو 
نكرێ، ئوا خبات چكدارییك دوور دا ناوەندی ل خودی یمانایكی تر نبردی سرباز

ی یا دەستداران ی رژیمکانیستوتوە ل كاریگرییكی راستوخۆ لسر بریار و ھندەم
   .7"ناوەند"

براوردکردنی جونوەی چکداری فلستینییکان و پکک شتکی زۆر سرنجاکشمان      
کان دەست پ ١٩٥٠ل  ، وەک رۆخ،خاکی غزە پ دەت: جونوەی فلستنییکان لسر

 م دواتر، لوەی ١٩٦٧دەکات، بنردا جورامبب ستین؛ للدەرەوەی خاکی ف تووە، دەک
چکداری پکک لسر خاکی باکوردی کوردستان، وەک رۆخ، دەستپدەکات بم ل دوای 

وەی خاکی باکوری کوردستان بۆ دەستگیرکردنی ئۆجالن ب چند قۆناغک دەکوت دەرە
ئوەشی دەب ب تواوەتی بچت ھرمی کوردستان. ئم خبات ، کم یا زۆر، دواجار ئوەی

لم براوردکارییدا ئاگاداری بین ئوەی ک ل بکاربردنی وشی رۆخ دەب ل ھردوو حاتدا 
                                                           

تو وشسیاسی ئمب .، رۆخی کوردیی تورکیاوە، وات ژ لکی دربۆ ماوەی باتم خوەی ئل جگ باکوری  ل
وە، دەکرا، بم دواترکوردستان تی لتایب ی بم و٢٠١٧و  ٢٠١٦ ساوەە ئنت باکوری  جونانت کدارییچ

پکک نک ھر وات  .ە رۆخکی تر ک دەکوت دەرەوەی نخشی رەسمی تورکیاوکوردستانیشی جھشت وە چو
و روبروبوونوەکی ل گڵ تورکیا  چکداریی خبات چکدارییکی نگواستوە شارە تورکییکان، بکو جونوە

   .می کوردستانھر گواستوە
-یونخوندنوەیکی  یش ئامرازی تیورییانیزیاترو کی فراوان یتیوری ) entercperiphery and( "ناوەندتیوری "رۆخ و  5

اوخۆیی نبواری کۆۆنیالیزمی  ئم تیوریی سووبخشیش بۆ لکۆینوە ل. مئیمپریالیزکۆۆنیالیزم و لمڕ  انمارکسیست
)internal colonialism .( یشتن کوە و رۆخ ناوەنددەربارەی تیوریگتیوری تکی سترەکتورالیستیان  دیاردەی ل

   ”,April 1972,  Galtung, Johan (1972) ”A Structural Theory of Imperialism 1بوان:ئیمپریالیزم 

https://hdl.handle.net/10520/AJA00020117_8  یشتن١١/٨/٢٠٢٢دەستگ  

رت، ەبر دابک، جوگرافیای سیاسیوەک چمکک ل بابتی بۆ نموون  ،دیکشدا گۆشبینینیل  و رۆخ ناوەند تیوری بم
. من پشتر ل بابتکمدا سودم لم ارکسیزم بتم-سرچاوەی ئیلھامی ئم بکاربردن نیوبب ئوەی ب زەرورەت 

تیوریی بۆچوون مکی جوگرافی،  ناوەند، واتر و رۆخ وەک دوو چس وەیوەرگرتووە بۆ تیشک خستننکداری  جوچ
و رۆخ ب مانا  ناوەندتیوری  کۆتایی ھشتاکان، ب سودوەرگرتن لتا  ١٩٦١ل باشوری کوردستان ل سانی 

"چند سرنجک دەربارەی خباتی چکداری نتوەیی کورد ل کوردستانی بورھان أ. یاسین، بوان:  جوگرافییکی.
ت بۆ جاری دووەم ل کتبی نووسر "ئوەی . ئم باب٥٨-٤٤، الپڕە ١٩٩٢، سای ١٥ژمارە  یکگرتن،گۆڤاری ل  "،باشور

تۆ سیاسمژووە"   ،ئی مڕە ، ٢٠٠٢سبوە. ١٣٩-١٠٦الپوبۆتیوەندیدا بم پلشتدا بابوێ: کرچاو دەکب  
https://www.burhanyassin.com/Ewey%20ewro...babetekan+5.pdf  

  رۆخ روون دەکرتوە.دواتر لم باسدا چمکی رۆخی   6
گۆڤاری ل  "،باشور"چند سرنجک دەربارەی خباتی چکداری نتوەیی کورد ل کوردستانی بورھان أ.، یاسین،  7

  .٥١ ، الپڕە١٩٩٢، سای ١٥ژمارە  یکگرتن،
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رۆخی ئ رەتادا لس ل وەی کوان ئن ین لجیاکاریش بک ت کڕ دەکردا شتو و
بم ل قۆناغی دواتر ھردوو بزاڤ  "،رۆخی ناوەوە"داگیرکارە، ک دەکرێ پی بین 

یان، بۆ مبستی ئم چمک ، ک ھبت ئم8"رۆخرۆخی چکدارییک دەچن رۆخی دووھم یا 
    لکۆینوەیی بردەست، بکار دەبین.

 رۆخوە،ی خباتی چکداری فلستینییکان، ل رۆخی ل نوان حات کارییئم براورد     
 وات وە، لئیسرائیل لوبنان رفرا ،)١٩٨٢-١٩٧٠(دژ بشی برەوەی وە ھکالکوان و ی

 ر لوبنان ل١٩٨٢ئیسرائیل بۆ س  ل کککداری پباتی چک، وە خالی وە، لرۆخی رۆخ
 ل می واتروەخاکی ھن تورکیاوە  ،کوردستانالی ڕ لش و شنانی ھتورکیا و ھ دژ ب

وان  . براوردەک ووە سودبخششل رووی زانستی بۆ ناو قویی ھرمی کوردستان،
ک کان لستینییلزموونی فئ ربوون لوف یروت لیشیا  ١٩٨٢تنی بگباتیشکستوە لی خ 

ب  بب ، ب تایبتی،وردەکابروا دەکات ک ، واوەتیب تچکداری فلستینییکان 
ی ب گشتی، بم ب تایبتی ل بابتی خبات اری مژووی کوردل بو ویستپیکی لکۆینوە
  .   چکدارییدا

  
م باسلوبنانیکردن ل مکی بداچ  ب ت و دەبکی سادە دەبینمکچ ی زیاتر لکی رۆشب

 وەی گرنگ لتیوریچوارچ کوە ، باسر ئبل کمکویستچوە پو روونکردن ناسپ ی ب
.یمکی  ھسادەیی چ لوبنانیکردنب ڕی ناوخۆ بمانای ش ی ،بقو بیفی و ئکی تای

رەھندکی ھرمییوە، دت. ئم چمک زۆر جار لگڵ چمکی ب "بلقانیکردن،"  و ئایدیۆلۆژی
روداوەکانی شڕی ناوخۆی یۆگوسالڤیا. ھندک جار ئم دوو چمک  براورد دەکرێ، ب واتای

ی ل دوو ژینگی جوگرافی، مژوویھبت ، بم 9وەک ھاوتاش دەردەکونل مانادا تنانت 
   و کۆمیتی جیاوازدا.

تر زیادا، جگای سرنج ک چمکی ب لوبنانیکردن، ل دۆخی ملمالن و روانگ سیاسییکان     
 ل رووی توەگالنی ھزی یا" ناوخۆییکاندادەبخشت، چ ل سروشتی ملمالن " مانای نرنی

  دەرەکی ھرمی لو ملمالن ناوخۆییاندا.

                                                           
8  دانرنج و گرنگیپگای سوەی جئ ک وەیتیوری " گالتونگیۆھان ئ دەب ک ی وایو سادەی ناوەندپو رۆخ" ل ی

 وەی ککگرتوو ناوەنددەربکرێ وەک ئکی یرۆخ ر برامبب ککگروو و ییی وایگالتونگ پ .  و ناوەندنت اوەتی ب
خۆشی ھی، وات شتک ھی ب  ناوەندیرۆخی خۆی ھی و  ناوەندیکگرتووە و ن رۆخیش ب تواوەتی یکگرتووە. 

م تایبت ب خۆی ھی وە رۆخکیشی ھی، وات رۆخی رۆخ. ئ ناوەندیل برامبریشدا رۆخیش . ناوەندی ناوەندناوی 
و ب ھر حاڵ ب ون تیوریی چندە ئاۆزە ئوەندەش ب سوودە وەک ئامرازکی میتۆدۆلۆجیی بۆ لکۆینوەی زانستی.

جیاوازی ھی لگڵ شیوازی بکاربردنی شوەیی من لم باسکمدا چمکی "رۆخی رۆخ" بکار دەھنم ھندک 
  چمکک ل الین (یۆھان گالتونگ)ەوە. 

   Galtung, Johan (1972): بوانو رۆخ ل الین (یۆھان گالتونگ)ەوە، ب گشتی  ناوەنددەربارەی پرەپدانی تیوری 
9  :بۆ نموون ،وانب  
-or-352/balkanization-https://www.arabstoday.net/en/w”Balkanization or Lebananization,”  Ali Ibrahim,

lebanization  یشتن٢٦/٦/٢٠٢٠دەستگ   
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ستی ب ی، پوی بردەست، بۆ مبستی ئم وتارەی ب لوبنانیکردنب ھر حاڵ، چمک     
رۆڵ و بوونی رکخراوی خت لسر جدا شلم فراوانکردن .ھی فراوانکردنھندک 

ئو  رۆی تریش، ب تایبتیدەکرتوە )وە١٩٧٠فلستینی ل لوبنان ب تایبتی ل (رزگاریخوازی 
 وەی دوو جار (لوروژاندنی ئیسرائیل بۆ ئ کخراوە لشی ١٩٨٢و  ١٩٧٦ررفراوان) ھب 

 ناو ھزەکانی ئیسرائیل بن دا،١٩٨٢ ل وات ،بکات سر ئو وت و تنانت ل جاری دووەمدا
ئم رکخراوە ل پرەسندنکانی دۆخی سیاسی  . ھروەھا رۆڵ و کاریگریبیروتیشوە

، ب تایبتی ل ی سیاسی ئم وتگۆڕەپانناوخۆی لوبنان و ملمالن و میحوەربندییکانی 
. ئگر چی ل ەگرتەرد، گرنگییکی تایبتی و)١٩٨٩-١٩٧٥( سانی شڕی ناوخۆی لوبنان

، ئدەبیاتی شڕی ناوخۆی لوبناندا زیاتر جخت لسر شڕی تایفی (ناوخۆ)ی لوبنان کراوەتوە
 ت لنانیی لوبنان، وە تشکری ئیسرائیل بۆ ناو قوشی لرەکی بۆ ھم ھۆکاری س١٩٨٢ب 

 یروتیش، بیی بستیتا ناو قوبکدارە ف مکردنی چدان و بنبکان و لستینییل
  دواجار لمشدا ئیسرائیل سرکوتو بوو.ھڕەشکانیان بوو بۆ سر ئیسرائیل. 

انی لمڕ ھۆکار و فاکترەک دا ھوڵ نادەم بچم ناو ھندک باسی پیوەندیدارلم باسم     
 ربازیی تورکیا لزی سوەکی کوردستانباشوربوونی ھ ،، تدارانی ، بۆ نموونماحی دەست

 ی عوسمانیتورکیا لتی موسر."ویالیی سنی دواییدا، جوسا تی لتایب بازیی " زۆر جار، ب
بۆ داگیرکردن و "قوتدانی" ویالی تو وکی ئوباشور وەک ھ شوویتتورکیا لی پی موس 

  . سی لوە کراوەایا ب ،تووەدەرکو عوسمانیدەوتی 
تایبتی لم بارەیوە  لکۆینوەیکیبابتی ویالیتی موس تا بی گرنگ و ل داھاتودا      

، تا ئم دەب: کشی موسی عوسمانیباسکش چوارچوە گشتیکی  ؛بودەکموە
، یا کاندا١٩٢٠یکسان ب کشی کورد ل باشوری کوردستان، ب تایبتی ل  رادەیکی زۆر،

ناوکی دیکی بۆ دەتوانین ب ئاسانی بین ک کشی ویالیتی موس وات  .ھاوتایتی تنانت
شتیی کوردکتایب راق ، بع وە .لکی تریشالی ز ،ل ل ی موسشوە ککندرەھ یاتر ل

ب ھر  .10ندی پیوەندیدار دەبت ب باکوری کوردستان و کشی کورد ل تورکیادیسان ب تو
تورکیا زۆر ب دەستدارانی ل کاتکدا ئوەی جگای سرنج و گرنگیی ئوەی ک حاڵ، 

 باس ل ت "لکاندنی"راشکاوانویالیوە  ی موستو ونبدەک م لر، برامبدەنگی و بدا ب
ای جگبھوستی دەستدارانی ھرمی کوردستان و ھزە سیاسییکانی لم بارەیوە 

  . . .بدەنگی و بھوستیی النی کم جگای پرسیار و سرسوڕمانئم ل راستدا : یتبینی
 ،پیوەست ب رۆژئاوای کوردستان ،رۆڵ و کاریگری پککک ماوەتوە بم ھروەھا      

  . لکۆینوەیمدەکوت دەرەوەی چوارچوەی ئم 
  
  

                                                           
ەی دب کشی کورد ل باکوری کوردستان ل رگای ماد سی والیتی موس پیوەندیدار کراھر ل سرەتادا چارەنوو  10

 بۆ نموون: ،بوان کان ب کورد ل پیمانی سیڤردا،ە پیوەندیدارەدبۆ دەقی ماد ی پیمانی سیڤرەوە.٦٤

https://ekurd.net/mismas/articles/misc2007/6/turkeykurdistan1221.htm  یشتن١١/٨/٢٠٢٢دەستگ  
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 کان لستینییلکداری فباتی چوەرۆخرۆخی خ    
ای ھر نب دەگڕتوە بۆ س و کۆن ل لوبنان ، ب ژمارەیکی زۆر،بوونی فلستینییکان

لوێ بوون ب  ی عرەبی وو وتانی دیکلوبنان کردە فلستینییکان روویان کاتک  ١٩٤٨
بۆ  گورە نبووزۆر کشیکی  ١٩٧٠. بم بوونی فلستینییکان ل لوبنان تا سای 11پنابر

تو ور حاڵ،  .ئھ بمبڕی ناو١٩٧٠ری دوای سیپیدوای ش وان  ،ئوردنی ۆخ، واتن ل
 ،12ل الیکی ترەوە )PLO( دەستی ئو وت ل الیک وە رکخراوی رزگاریخوازی فلستینی

 کخراوە لم رکدارانی ئدەرە ئوردنچ ش وە،کرانیم پم  بکدارئچلوبنان  ان روویان ل
  کرد.

  
بۆ ئوەی ب خرایی تیشک بخین سر خباتی چکداریی فلستینییکان، پویست ھنگاوک 

دەستیان ب خباتی دژی ئیسرائیل کانوە ١٩٥٠ اوەڕاستفلستینییکان ل نبچین دوواوە. 
ھز بوو ل  ینی ھاوسنگییڕگۆ شمبستی سرەکی ئم خبات چکداریی. کرد چکداری

یککیش ل ئیسرائیلیدا، بم -برژەوەندی فلستینییکان ل ھاوکشی ملمالنی فلستینی
کانی  ئامانجکان گرنگرەبییع مدەست رژ ستین للی فشک وە بوو کئ باتم خئ

ن" ب "ب فلستینیکر ئاراستیش ئم ،رێ و بکوت دەست فلستینییکان خۆیانھندەرب
)alestinizationp(ستینلی 13ناسراوە ی دۆزی فو ١٩٦٧. تا ساری حوزەیرانی ئتا ش وات ،

 دائیون) ل غزەوە دژ ب ئیسرائیل فسا، کردارە چکدارییکانی فلستینییکان (ناسراو ب
دژ ب ئیسرائیل، ھۆیکی کانی فلستینییکان ل غزەوە، ییکردەوە چکدار. 14ئنجام ئدران

 .)١٩٦٧و  ١٩٥٦میسر (ب برامبر  چت شڕەوەبئوەی دوو جار ئیسرائیل  سرەکی بوو بۆ
بم بگومان  ،بوون کارتنھا ھۆ چاکیی چکدارییکانئم ک  ئگرچی ناشتوانین بین

                                                           
ی مژووی ھاوچرخی فلستینییکان ئو کۆچەوە گورەی بوو ک ل ئاکامی یکک ل رووداوە تراژیدیاوییکان 11

ھزار فلستینی شار و الدکانیان جھشت وە دواتر، ل الین  ٧٠٠رویدا ک تیایدا، کم یا زۆر،  ١٩٤٩-١٩٤٨جنگی 
 وە، لتی ئیسرائیلکگرتووەکانیش دەرفوە یتکی نیاررچی بگش کران، ئبدی خۆیان بوە بۆ زڕان١٩٤(ژمارە گ (

          ل بارەی مافی گڕانوەیان دەرچوبوو.
دواتریش ھر ب ناوی سپتمبری رەش  تمبری رەش" ناوزەد کراوە.پب "س ١٩٧٠وەش سیپتمبری لبر ئ 12

 رکخراوکی رادیکای فلستینی دامزرا.
13 Pappe, Ilan (2006) A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples, (Cambridge: Cambridge 
University Press), 2nd. ed. P. 143. 
ل راستیدا ملمالنی نوان فلستینییکان و وتانی عرەبی دەربارەی ئوەی ک و کام الین نونرایتی فلستینییکان 
دەکات بردەوام کشیکی ئامادە بوو ل پیوەندییکانی دەوتانی عرەبی ب فلستینییکانوە. ئم کشی تا رادەیک، 

 یکال بوویوە کاتک بۆ یکم جار کۆمکاری عرەبی دانیان ب رکخراوی رزگاریخوازی فلستینی ،١٩٧٤ل ئۆکتۆبری 
ئگرچی ئم پشوەچوونکی گورە بوو ل "ب فلستینیکردنی" کشی  نونری شرعی فلستینییکان.تاک ، وەک نا

  ەستوەردانی دەوتانی ل کاروباری فلستینییکان نھنا.فلستین، بم ئم ھنگاوە ھرگیز کۆتایی ب تواوەتی ب د
، غزە ل الین ١٩٦٧تا شڕی حوزەیرانی  ی نوان وتانی عرەبی و ئیسرائیل١٩٤٨ل دوای شڕی وەک زانراوە  14

  .نئیدارە دەکراوە کناری رۆژئاواش لالین ئوردنوە،  ،میسرەوە
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ا ئیسرائیل دیشبوون بۆ ئو دوو شڕە دژ ب میسر: ل ھردوو حات سرەکیھۆیکی 
پشتر ل سای  جگ لم دوو شڕەش، بنب بکات.ل غزە دەیخواست چاکیی فلستینییکان 

ائیل بوو، ھزەکانی ئو وت ب توندی رد بن گوریۆن وەزیری برگری ئیس، کاتک دەیڤ١٩٥٥
ن دژ ب نیاھشیان کردە سر غزە ب ئامانجی تکشکاندنی ژرخانی ئۆپراسیۆن چکدارییکا

ی )launching pad( لوەدەرچوون ھشبردن یا پگی وەک پگی زەغچونک ئیسرائیل، 
  .بکار دەھنرا، دژ ب ئیسائیلو تۆپی دوورھاوژ ، یا پگی ھدانی موشک ئۆپراسیۆنکان

سرکوتوو بوو ل داگیرکردنی  اسراو ب شڕی حوزەیران، ئیسرائیلن، ١٩٦٧ل شڕی      
ی تر، ە و زغش زۆر ناوچم مانایکان کۆتایی راتوانبستینییلف کدارییچ کییچا ب ل 

  .ێربھنغزە 
 ،دژ ب ئیسرائیل ،پگی ھشبردنل قۆناغی دووەمی خباتی چکداریی فلستینییکان      

بوو پگی سرەکی  ئوردن)، ١٩٧٠-١٩٦٧(دا قۆناغوات لم  .ل غزەوە گواسترایوە ئوردن
ھشکانیان بۆ سر ئیسرائیل بردەوامی ب چکدارە فلستینییکان بۆ ئوەی لو وتوە 

ئۆپراسیۆنیان دژی ئیسرائیل ئنجامدا، بم  ١٠٠چکدارە فلستینییکان  ١٩٦٧ل سای  .بدەن
ژمارەی ی مزن ئم زدەبوون. ٢٠٠٠گیشت  ژمارەی ئم ئۆپراسیۆنان ١٩٧٠ل سای 

 ستینی بوو، کلکخراوی رزگاریخوازی فتی رەسمی ری سیاسکان، دەربراسیۆنئۆپ ب
 تم سیاسی ئستپبوەبوو مئوردن ب ئسرائیل تکرڤیتنام بۆ ئ ر حاڵ،  .15بھ م بئ

راسیۆنانوە: ، بۆ ئوردن، گرنگیدوو ئاکامی زۆر  ئۆپوتکربازی )١لس کییچا ی
ب ھراسان کرد ک ئیتر ئو وت ب راشکاوی پیامی  انب رادەیک ئیسرائیلی فلستینییکان
ئیتر بردەوام بن ئوا  گر چاکیی فلستینییکان لو وتوەک ئدا  ئوردندەستدارانی 

ک  یکانچاکیی چکداریی فلستینی ، ب ئامانجی بنبکردنیچارە نیی ئیسرائیل
) فلستینییکان ٢ ؛نرادەگی و وتئنگکی گشتگیر برامبر ج، سرچاوەکیان ئوردن بوو

 و زدەبوونی گرژی 16دائوردن استی ناوخۆیسیکی گرنگ ل رب چککانیانوە بوون ب فاکت
کان و ملمالنستینییلتی ئوردن و فوان حکومن 17ل . کان لستینییلتی فز و دەسھ

رت ھواگیرییکانی راپۆ ١٩٧٠ل سای گیشت ئو رادەیی ە بوو تا دئوردن ب شوەیک زی
دەست بسر ب تواوەتی دەخوازن فلستینییکان  ئیتر ک بکنمترسی ئوە ل  ئوردن باس

و  ترس مشب .شای ئو وت بھننپادو کۆتایی ب دەستی  دا بگرنئوردن فرمانەوایی
                                                           
15 Pappe, Ilan (2006), P. 191. 

16  کانلستینییلن فالی ل ڕەشھ کان بستکردنی ئوردنییوەراستیدا ھ  یانکتر وند بۆ سنھا بۆ چچۆنی  وت
نش: ھبوون بۆ ئو ھستکردن ب مترسی، لوا ی گرنگھۆکاری دیک کبکو ھند ،چکدارانی فلستینی ندەگڕایوە

 دووەمیشیان ئو ن،بوو ئو وتیا زۆر، نیوەی ژمارەی دانیشتوانی  ، کمل ئوردن توانی فلستینیژمارەی دانیش
ژوویی، کۆمم یوەندییناری رۆژئاوتیی و جپتی ئوردن و کتایب ستین، بلوان ئوردن و فن ل ی کوا، گرافیی

  ھبوو.
  ھمان سرچاوەی پشوو.  17
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 یشڕی ناوخۆی ١٩٧٠ل سپتمبری  نیگرانی دەستدارانی ئوردن گیشت لوتک و دواجار
 ئوردن،ل  کدارەکانی لزە چکان و ھستینییلوان فگیرسا ئوردن،نمدا. 18ھکی کماوەی ل ،

و ب پی  انرکۆتایی ب شڕەک ھ ،ب ناوبژیوانی جمال عبدولناسر ،ل کۆتایی سپتمبر
 و لوبنانیان برەئوردنب یکجاری چکدارە فلستینییکان  رککوتنی ئاگربستیش

   .19جھشت
) لوبنان بوو ب پگی چکدارە فلستینییکان بۆ ١٩٨٢-١٩٧٠ل قۆناغی سھمدا (     

ب دەرکردنی ھزە چکدارەکانی  دیسانش ئم قۆناغب ھر حاڵ، . ھشکردن سر ئیسرائیل
 ئو وت لھشی ئیسرائیل بۆ سر ل لوبنان، ل ئاکامی  یرکخراوی ئازادیخوازی فلستین

بوو ب سرەتای  لوبنان لشکستی فلستینییکان بم شوەیش  .کۆتایی ھات، ١٩٨٢سای 
ل  ەرکخراویکجاری ئو وازھنانی  ، یا ھرنب سرەتای ب جدی بیرکردنوە ل،پۆسی

    .خباتی چکداری
ھشکردن سر ئیسرائیل،  نیان کرد ب پگیدوای ئوەی چکدارە فلستینییکان لوبنا     

شوەچوونم پئوردن،، ئ تی پیشتر لر وەک حاک ھبوو:  ررەکی ھی سوتک١دوو ل (
و  ژیانی سیاسیفلستینییکان، پشتئستور ب ھزی چک، بوون ب فاکترکی گرنگی 

سیاسی و کۆمیتییکانی  ئکترە سرەکیی، ل تک واتگۆڕانکاریی ناوخۆییکانی لوبنان؛ 
ش بوون ب فاکترکی گرنگ بم .بوون ب ژمارەیکی گرنگفلستینییکان  لوبنان، یگۆڕەپان

ب یکک ل ھروەھا بوون  ل تکچوونی ھاوسنگیی سیاسییکانی نوان پکھاتکنی لوبنان
ڕە ناوخۆییو شرانکارە ھۆکارەکانی ئو لوبنان ل ل گیرسا ١٩٧٥ی کساڵ  ١٤وە دوای  ھ

فلستینییکان دا، ھرمیل رەھندی ) ٢؛ کۆتاییھات ١٩٨٩ب رککوتنی تایف ل ئۆکتۆبری 
ئم وت دەرئنجام  دا وبوون ب فاکترکی گرنگ و نوێ ل ملمالنی نوان ئیسرائیل و لوبنان

. ل راستیدا ھر ل کاتی گواستنوەی چاکیی لئیسرائیکوت ژر ھڕەش بردەوامکانی 
ڕەش ھئو وت بردەوام ل ژر  ترئی ،١٩٧٠ل سای چکدارییکانی فلستینییکان بۆ لوبنان

و  ١٩٧٦ھی سای  زەمینییکان ھشی ی ئیسرائیلدا بوو. گرنگترینیئاسمانزەمینی و و ھشی 
 ترینچارەنووسساز .بکارھات بۆ چوون ناو قویی لوبنان ، ک تیایاندا ھزی زەمینینوبو ١٩٨٢

ب مبستی بنبکردنی  کردی، ١٩٨٢سای  دا للوبنانئیسرائیل ل قویی  ەبوو کئوھشیش 
 لم ھشدا ئیسرائیل ھروەک پشتر ئاماژەی پدرا،. ی سربازییکانی فلستینییکانچاکی

چکدارانی رکخراوی کی یکالکرەوە تواو بوو: ئمش ب دەرنجام ،توانی بگات بیروت
بۆ ھمیش ملیان دا و  ،دائیسرائیلراستوخۆی ل ژر ھڕەشی  ،ییخوازی فلستیندئازا

 تو وتی لۆجیستی ئیارم مریکا و بری ئر چاودژ شت. لھیروتیان جت وبی کردنزەمان

                                                           
18 Pappe, Ilan (2006), P. 193 

   دوای ئم رککوتن جمال عبدولناسر کۆچی دوایی کرد.تنھا چند رۆژکی کم   19
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، ھزاران ل چکدارە فلستینییکان ب ھر ل الین ئمریکییکانوە ،انیسالمتی
کردایتی رکخراوەک و سرکردایتی یاسر عرەفات بۆ ھمیش لوبنانیان جھشت. سر

بوو ب بنکی سرەکی وتش  ل تونس گیرسانوە و ھر ئو انچکدارلو ھزاران 
 و سرکردایتی رکخراوەکانوەی یاسر عرەفات تا گڕ یرکخراوی ئازادیخوازی فلستین

ی لناری خۆرئاوا. ١٩٩٦ سابۆ ک     
  
  

 کداری لباتی چو خ ککوە رۆخیپرۆخ   
، تنانت ل ئاگر و ئاسنب زەبری و  ) دەقان١٩٣٨-١٩٣٧( یدامرکاندنی "راپڕینی" دەرسیم

ب ھر حاڵ دوای ماوەیکی  .20ینۆساید) بینراوەج، وەک کۆمکوژی (وەئکادیمیش گۆشبینینی
کی ، ژدوور و درڕینشتری راپپ کداری بچ ل کک١٩٨٤ەوی پمکرد. ئدا دەستی پ،  ل

  تورکیدا. -بوو ل ملمالنی کوردیو گوھری کی چۆنایتی یریاگۆڕانک ،سد سای رابردوودا
، ب سر چند قۆناغکدا دابشبکرێ یا،جیا ب شوازی ج ،خباتی چکداری پککدەکرێ      

 وە کینخت بکوە جر زوو ئھ م دەببندی نییک جۆر قۆناغبنھا یکو تند ، بچ
کوە جۆرکند قۆناغچ ب دەب م قۆناغانک لر قۆناغمیان )١: وە ھکدراوی یاجوگرافی پ 

تا دەرکردنی  ١٩٨٤ل سای  سوریا ل قۆناغی یکمدا .کیچکداریی خبات ستراتیژیقۆیی و 
 ل تو والن لیی  ١٩٩٨ پایزیئۆجبوو ستراتیژیقو کدارییچ باتو خقۆناغی  .ئ ل

تواوکاری سوریا سرەکی، بوو ب  کیوەک پگی قندیلھبت ھرمی کوردستان،  دووەمدا
ل رووی جوگرافیای خباتی ، ک دەکرێ ل سانی دواییدابم  .ستراتیژیقویی وەک 

کوردستان ل قویی  ھرمیرۆژ دوای رۆژ  وەک قۆناغی سھم تماشا بکرێ،چکدارییوە 
ی نوان تورکیا و چکدارانی برەوڕوبوونوە گۆڕەپانی راستقینیڕدرا بۆ ۆگیوە ستراتیژی
ککی کوردستان بووپشم بش ئم مانایە، ب ککلوبنانی پ" می  ".برستادا ھئ ل

برەوڕوبوونوەی  گۆڕەپانی، اک، یا تنانت دەکرێ بین تسرەکی گۆڕەپانیکوردستان 
دەستگیرکردنی  بۆ قۆناغبندی پدراوی دووەم )٢ ؛دانوان تورکیا و پکک ل یچکداری
النئۆج واتدەکرێ ، ککداریچ باتو خدوو ماوە ئ رکی جیا،  یا قۆناغی بکرێ بک، سی
ی پدراوی سھم )٣ دەستگیرکردنی سرۆکی پکک؛ ماوەی پاشدوو، پش وە ماوەی 

 ،ل سرەتای خباتی چکدارییوەخۆی  ک پککقۆناغبندییی ئو شوازی  کیقۆناغبندی
ل  بندییقۆناغ بپی ئو کردبوو. یدیار ی، بۆ ئو جۆرە ل خباتستراتیژرەوکی وەک 

                                                           
20 Bruinessen, Martin van (1994) "Genocide in Kurdistan? The suppression of the Dersim rebellion in Turkey 
(1937-38) and the chemical war against the Iraqi Kurds (1988)", in: George J. Andreopoulos (ed), Conceptual and 
historical dimensions of genocide. University of Pennsylvania Press, pp. 141-170. 
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: گیشتن ب سرکوتنتا قۆناغی  تا دوا قۆناغ، واتدەست پی دەکات ی ئو خباتوە سرەتا
رزگارکردنی قۆناغی  )ب، 21ناسمانی کوردان ل باکور بھزکردنیھسانوە و قۆناغی  )أ

 لسر ئو پارچ خاک "دەوتکی سربخۆ"راگیاندنی قۆناغی  )ج، 22پارچیک خاک ل باکور
یکی گونجاو بۆ دەکرا وەک ناوچ بۆتانناوچی کان باس ل ١٩٨٠ل کۆتایی  رزگارکراوە.

 و ناوچیل دەوت داا قۆناغودو  دواتر، وات ل قۆناغی سھمدن بۆ ئوەی رزگارکر
لسر  خباتک،بۆ جۆرکی تر ل قۆناغبندی  پنجم،پدراوی ) ٣؛ رابگیندرێئازادکراوە 

پشکوتن ل رووی شوازی جو و چک بکارھاتووەکان ل و تنانت  تاکتیکی شڕ بنمای
. لم بارەیوە دەکرێ وەترەوات پکک ل الیک وە تورکیا ل الیکی  دا،ملمالن دیویھردوو 

بت، ک ل رگایوە تورکیا  )ناسراو ب درۆن( قۆناغی ھرە دوایی ھی فۆکی ب فۆکوان
 نی سرکردە و چاکوانتل رگای ب ئامانجگرب تایبتی  ،توانیویتی پکک ھراسان بکات

پدراوی  )٤ ؛ل باشور و رۆژئاوای کوردستان انوەفۆکرگای ئم جۆرە  ل کانی پککدیارە
خباتی  ک ل نوان پیوەندی و دینامیزمیئو شوە  ، وەک بنما بۆ قۆناغبندی،پنجم

ب تایبتی  ھاتۆت گۆڕێ ،یخباتی مدەنی و سیاسی ، واتھاوتریبکی ەول الیک چکداری 
ل تورکیا ل ژر چتری یاسا  ک کوردییانی و پرلمانی مدەنی و سیاسی یچاکیئو 

. پرسیارکی گرنگیش لم بارەیوە، )ەوە١٩٩١ل سای ( دیاریکراویب  ،نگرنگئنجام دەدرن 
(خباتی چکداری ل الیک وە خباتی  ک پویست بکرێ ئوەی ئایا ئم دوو شوازە ل خبات

ئاۆز و ب شوەیکی  نیا بوونو ھاوئاھنگ ھاوتریب  ب ب کش مدەنی ل الیکی دیکوە)
 پ ل شکتر بوونکی یتمئاووە دەتوانم بم بارەیباکوری  ؟ ل دەنی لباتی مخ

بکو تنانت ب ھمان  ،ەکوردستان تنھا کشی لگڵ دەستدارانی ئنکرەدا نبوو
 لدەستبردەوام ترسی " ل، چونک سرکردەکانی قندیەکشی لگڵ "قندیل" ھبوو ،راددەش

و  یک ل ھاوتریبی، لبر ئوەش پیوەندەھبوو سیاسی و مدەنییان " خباتیدەرچوونی
دواجار،  .دارکی کشپیوەندییدەگۆڕێ بۆ  (پۆزەتیڤ) و برھمدار بوونکی ئرنی ھاوئاھنگ

  نوان دوو برداشۆتکوتل باکور بردەوام  ی مدەنی و سیاسیخبات ،ب کورتی و ب چی
: ھرگیز قندیل رگا ب خباتکی مدەنی نادات )ئنکرە ل الیک وە قندیل ل الیکی دیکوە(

کرێ دە !حی کشکیۆر شئم ؛و کۆنتۆی خۆیدا نبت ، سبری قورسئگر ل ژر چنگ
                                                           

شتنوە چوونکی زۆر لگڵ حاتی خباتی چکداری فلستینییکان، ک ئامانجکی ئو خبات ھیک لم بارەیوە ل  21
 .Pappe, Ilan (2006), P. 190بوان بۆ نموون: . ، ھیەیی فلستینییکان بووو بھزکردنی شوناسی نتو

  ن:بوا ، ب تایبتی،داکانبۆ لکۆینوەیکی گرنگ دەربارەی رۆی خباتی چکداری ل شوناسی نتوەیی فلستینیی
Khalidi, Rashid (2009), Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, (Columbia 
University Press). 

چوونکی سرنجاکش ل نوان خباتی چکداری پکک ل الیک وە ھی فلستینییکان ل الیکی ترەوە  لیک 22
وتی (کم یا زۆر دەخاک رزگار بکن بۆ ئوەی دویی یکیکی سیاسی وو حاتدا نتوانرا پارچیک ئوەی ک ل ھرد

 ,Pappeدەربارەی حاتی فلستنی ب تایبتی بوان:  .درێسربخۆ، یا فرمانەوایی خۆیی) لسر ئو خاک رابگین

Ilan (2006), P. 190.  
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ھر ئمش ھۆکارکی گرنگ بت وا بکات ک چاکانی بواری خباتی سیاسی و مدەنی 
ی قورسی قندیل و خبات ل سبر "رزگار ببت"خوازیاری ئوە بن ک خباتکیان 

کاتک ئوان، یا ھرنب بشک لوان، ب راشکاوی داوا دەکن پکک چک  ،چکدارییکی
داوای  ل گرتوخانوە دابن. ھر بۆ نموون ماوەیکی کم بر ل ئستا سحدین دەمیرتاش

ککتورکیا،  ،کرد پ ی کورد لشرکردنی کئاشتی چارەس ناو بپ ل"ک دابنم  ".چئ
رەوشنبیر، نووسر و ھونرمند  ی زۆرداوایش یکسر پشتگیری ل کرا ل الین ژمارەیک

  .   23ل تورکیا
بۆ مبستی ئم باسی بردەست ب شوەیکی سرەکی لسر پدراوی  ،ب ھر حاڵ     

ھر  چونکدەوەستم.  ی،خباتی چکداریی پکک یستراتیژیجوگرافیا و قویی ھی  ک یکم
یندییوازەی قۆناغبم شکانئستینییلکداری فباتی چڵ خگل راوردکارییھی ب ک ،، ک 

وەیینکۆم لی یکدراوەکانی تر، دەکرێ . ئامرازە میتۆدیویستپی پپ گای  بج و ل
  گفتوگۆیان لسر بکرێ یا ئاماژەیان پ بدرێ.  گونجاو ل باسکدا،

  
، ب تایبتی کوردستانسیاسی جوگرافیای  یوە و گردراو ب ناھمواریھرمیل رەھندی 

، ئو ی کوردستانەیی، ھر زوو ل سرەتاکانی دەستپکردنی خباتی چکداری ل باکوراوداخر
-١٩٦١خبات رک کوت سر رچکی خبات چکداریی کالسیکیکی باشوری کوردستان (

 رەھندی جوگرافیئم داخراوەیی وایکرد ک  شواتای مب .)١٩٨٩تا  ١٩٧٦ل دواتر وە  ١٩٧٥
  . پویست بکات یانھر یککیان ئوەی ترئاوتی یکتر ببن، وات  و قویی ستارتیجی

کوت  ستراتیژیبژاردەی  ،کانوە١٩٦٠ل سرەتای وات  ،ھر زوو ل باشوری کوردستان     
لم  بزاڤ چکدارییک. ستراتیژیقویی ، وات ئران بوو ب سر ھاوپیمانی لگڵ شای ئران

 پشەوایتی ئمقۆناغدا پارتی دیمۆکراتی کوردستان ب سرۆکایتی مال مستفای بارزانی 
دوای روخانی رژمی شای  ھر حاڵ، تنانت یان دەکرد. بیکستراتیژی و ئاراست بزاڤ
 جارکی تر بووەوە ب بنچین و بنمای پیوەندی دوو ھزە ستراتیژیھمان بژاردەی  یشئران

 ی بزاڤی چکداری، وات یکتی نیشتمانی و پارتی دیمۆکراتی کوردستانگۆڕەپانسرەکییکی 
   .ئایتوالکانی ئران ناسراو ب سرکردایتی کاتیی) لگڵ رژمی پشتر(

 ،ئم نموون مژوویی خۆی کتومت دووبارە کردەوە ،ل حاتی خباتی چکداری پککش     
ئسد. ئم رک ئاکام و چارەنووسی حافز ھاوپیمانی پکک لگڵ رژمی  شوەی لئویش 

کدارییباتی چک ،خکات  مان جوگرافیای جوگرافیاکراستیداداخراوەسیاسی ھ ر  . لک ھن
قویی  داخراوەدا خباتی چکداری لو جوگرافیا و مانوەی بکو مرجکانی بوون ،داخراوە

                                                           
 ،٢٩/٧/٢٠٢٢، شارپرسل پگی  "داواکارییکى دەمیرتاش ل پکک کاردانوەى لدەکوتوە"  23

https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=207170   یشتن٢٠٢٢-٧-٢٩دەستگ  
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ژمارە  ییداگیرکاریا  دوژمنوتی دیاری دەکات، ک ئویش  یھاوپیمانشوازی و  ستراتیژی
وات ئم رسایی ھاوپیمانیکردن لگڵ داگیرکاری دووەم ل پناو  .ھتد، ئران، سوریا. . . ەدوو

(وات حاتی ل ھردوو حاتدا لی، خۆڕزگارکردن داگیرکاری یکم وە  برامبر بجنگان 
ک  سیاسی کلتوریبووە ھۆی برھمھاتنی جۆرک ل خباتی چکداری ل باشور و باکور) 

دواجار بوو ب رسایکی سرەکی ل، کم یا زۆر، تواوی بزاڤ چکدارییکان ل کوردستانی 
. ئم کلتورە سیاسیی ھی تایبتی ل باشور و باکوری کوردستان ب مزن، بم زۆر

کییبوونی دوو شتی زۆر دژ بتئاو " کدالیمانییم گوتووە  "،ھاوپگای تر پج م من لک
: ل الیکوە رژمک ھی ک بشکی تری کوردستان داگیر دەکات اوپیمانیی ناموقدەس""ھ
دەکات، پیەو ھموو جۆرک ل ستمی نتوەیی برامبر کوردانی ئو بشی کوردستان و 

بزاڤی ئازادیخوازی خۆی ناوە کداری کوردستانی ھی ک ناوی کی چل الیکی دیکوە بزاڤ
   . یەستمکار و داگیرکار رژمئو  و وابستی بم تا سر یسقان ھاوپیمان ،کوردستان

  

کۆتایی ب بوونی سوریا و تورکیا گیشتن رکوتن لسر ئوەی سوریا  ١٩٩٨ل سای 
دواتر پۆسک ب . 24بۆ پکک بھنتئو وت ئۆجالن ل سوریا و یارمتییکانی 

(وات کۆتاییھنان ب بوونی ئۆجالن ل سوریا) ئم رووداوە ئۆجالن کۆتاییھات.  دەستگیرکردنی
بۆکرا وەک ئوەی ئم رووداوە ل الیک پککوە دا ئو تفسیرەی شو ل بردەوامی ل سرەتا
" یا پیالنکی نونتوەیی بت. بم ھر ئو کات و ل بردەوامیشدا من کۆمپلۆدەربی "

                                                           
ی رککتنی ئدەن: یکمیان ل ول راستیدا دوو دان رککوتن ل نوان سوریا و تورکیا کراون ھردووکیان ب نا 24

فورات" ل روباری برامبر ب "ئاوی  کۆتاییھنانی یارمتی سوریا بۆ پکک،: لخۆ دەگرتک دوو خای سرەکی  ١٩٨٧
   . ل چرکیکدا متر س جا ٥٠٠ی بیاوە بۆ سوریا ب کتور

سوریا و تورکیا گیشتن رککوتنکی  ١٩٩٨ ۆکتۆبریل ئ، )وەیئدەن(دووەمیان، ھر ب ناوی رککوتنی رککوتنی 
بۆ  سوریاب یارمتییکانی  بوو رەکی ئم رککوتن کۆتاییھنانل گۆشبینینی دەوتی تورکیاوە مبستی س .گشتگیر
ککتیدانی سوریا ،پت یارمنانکانی  شترەکییس الن. خاال ئۆجبدوع ،و حزبرۆکی ئدەستگیرکردنی س ل

 :کوتنکککی١رھیچ چا گا بدات بت سوریا رناب (وە؛ یترسیم قامگیری تورکیا بخاتئاسایش و س سوریا ٢ک ک (
ک وەک "رکخراوکی تیرۆریستی" ) سوریا پک٣رگا ب پکک نادات ک ھیچ بنکیکی نوێ لو وت دابمزرن؛ 

ئۆجالن ) ٥؛ ھمبۆ وتی س بچن )وە(سوریا دات ب ئندامانی پکک ک ل رگای ئو وت) سوریا رگا ن٤دەناسن؛ 
 ،سوریا نی گالترنادروە سوریا؛  شی بتڕبگ کی دیکجار کرد٦کنجبی جنم خار سوریا ئگوا  ،) ئئ

  کیلۆمتر ل ناو خاکی سوریادا ئۆپراسیۆن دژ ب الینگرانی پکک ئنجام بدات. ٥بۆی ھی ب قویی  تورکیا
 نم خال داگری جگپ شتورکیا بی دیکچ ( ،دوو خاوەک ھاوپannex(، وت بککنراونروە لککسوریا ١: ن دەب (

سوریا  پویست) ٢دام ل کۆمکاری عرەبیدا، دژ ب تورکیا، بھن؛ کۆتایی ب سیاستی "دندانی" دەوتانی دیکی ئن
  : بۆ نموون بوانبۆ زانیاری زیاتر دەربارەی رککوتنی یکم  یارمتیدەرب ل دەستگیرکردنی عبدوال ئۆجالن.

Maden, Tugba Evrin (2012) ”The Water Issue From Past To Present In Turkey-Syria Relations,” 
https://www.riob.org/fr/file/272226/download?token=1302-GS9   یشتن٨/٧/٢٠٢٠دەستگ   

  ,Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs نی دووەم بوان:بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی رککوت

http://www.mfa.gov.tr/_p_statement-made-by-ismail-cem_-foreign-minister_-on-the-special-security-meeting-
held-between-turkey-and-syria_br_october-20_-1998_br__unofficial-translation___p_.en.mfa  

 ٨/٧/٢٠٢٠دەستگیشتن 
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م رووداوە، بۆچوونروو: ئ و رووداوە خستۆتباتی کی زۆر جیوازترم لی خوەک نسکۆک
رووداوەک زیاتر دەربی وات . روویدا ١٩٧٥ئاداری  کداری بوو ل باشوری کوردستان لچ

کان ببوە ١٩٨٠" بوو ک ھر ل سرەتای ھاوپیمانییھوەشانوە، شکست و کۆتایی ئو "
نوان پکک و رژمی ئسد. بم رووداوی دەرکردنی ئۆجالن و ئو فۆڕمی پیوەندییکانی 

وە بم چند ھبوو،  ١٩٧٥یکی لگڵ نسکۆکی چند جیاوازیشکستی بر پکک کوت، 
 ککش پی توانی بمجیاوازییککداریباتی چخ ردەوامی بوە و دواتر بتن بداتخۆی ،

وات بب بوونی ئم جیاوازییان ب ئگری زۆر چارەنووسی بزاڤی چکداری پککش ھر 
 ،کی ئاسایشیی" ل باشوری کوردستانی) بوونی "بۆشای١: دەبوو"ئاشبتاڵ" وەک ئوەی باشور 

سنوری ئران، ک ھزەکانی پکک توانیان  تر لیکانی نزیکیب تایبتی ل ناوچ شاخاو
 ،تیڤی-کی بھز، ب تایبتی مـد) بوونی میدیای٢بکن و ھر لوش خۆیان رکبخنوە؛ روویت

کی ) بوونی توانای٣؛ کی باوبشکستپاراستنی پکک ل ک توانی ببت یاریدەرکی گرنگ بۆ 
 مرۆیی گورە و کاریگری پاپشتی پکک ل تاراوگ، ب تایبتی ل ئوروپای رۆژئاوا، وە

) پویستی تورکیا بوەی ونی ٤؛ بۆ یارمتیدانی پکک توانا مرۆییئامادەییکی بونی ئم 
خۆی ل ئوروپا "جوان" پیشان بدات، ب ھیوای ئوەی دەرگای ئندامتی بۆ بکرتوە، 
دەستگیرکردنی ئۆجالن نبوو ب کۆتایی ئم سرکردەی، بکو ب پچوانوە پراوزکی 

فاکترکی  ووەب مانۆوەرەرەخسا، ک دواجار ئم پراوزی بۆ ئو سرکردەی  مانۆوەررەی گو
مانوەی پکک ل الیکی  -بوە  ،مانوەی ئۆجالن ل الیک -أ: دوو دان مانوە گرنگ بۆ

) پکک خاوەنی سرمای و نختینیکی زۆر بوو، ک بشی زۆرتری ئم ٥؛ دیکوە
 . جگ لوەش بشکی باشی ئم سرماییکۆکرابوویوەسرماییش ل جیھانی رۆژئاوا 

  . ری جیا جیای وەبرھنانی ئابووریاخرابووی بو
ب ھر حاڵ، ئوەی پویست جختی لسر بکرتوە ئو راستییی ک قۆناغی دوای      

 چونک، بووە لوبنانیکردنی ھرمی کوردستان ئۆجالن قۆناغی چبوونوەی بدەستگیرکردنی 
لسر خاکی ھرمی تنھا دواجار ل سانی دواییدا شڕی تورکیا و پکک، کم یا زۆر، 

. ھاوتریبیش لگڵ ئو پشوەچوون، رۆژ دوای رۆژ بارگرژی و چووەبڕوە کوردستان 
تنانت ترس ل بریککوتنی خوناوی ھزەکانی پکک لگڵ ھزە چکدارەکانی ھرمی 

 کراتی کوردستان، زیاتر بووە.کوردستان، بم زۆر ب تایبتی ھزەکانی سر ب پارتی دیمۆ
اری پکک ل ھرمی کوردستان و چبوونوەی روبروبوونوە جگ لوەی بزاڤی چکد

لگڵ ھزەکانی تورکیا، وای ل زۆرک ل الدنشینانی ناوچ سنوورییکان کردوە ناوچکانیان 
پکک  نجبھن و زیانی زۆریان بر بکوت. ئم چبوونوەی بریککوتن و پکدادانی نوا

لسر  ،ی بریککوتنی فلستینییکان و ئیسرائیلمان١٩٨٢-١٩٧٦سانی نوان  ،و تورکیا
  بیردەخاتوە. ،خاکی لوبنان
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چی دا عیتیوری و واق یبپرسین ئایا ل دوان براوردکارییوە، گۆشبینینی، ل ستا دەبئ

ل الیک  ندەربارەی چاکیی سربازییکانی رابردووی فلستینییکان ل لوبنا بین دەتوانین
  ؟ ل الیکی ترەوە چاکیی سربازییکانی پکک ل ھرمی کوردستان ەو

      لوە ییرووی مۆڕارەبی و ، و تیورییی ناسیۆنالیزمی عشبانگ یوەندیدارە بوەی پئ
کشی ھموو ک کشی فلستین   سادەی بووەئو بانگش ،ناسیۆنالیزمی فلستینی

دە بن بۆ یارمتیدانی ا، وە بم پیش دەب ھموو وتانی عرەبی ئامعرەبنتوەی 
بم ک تماشای . کراوە بت لباوەش گرتنیانفلستینییکان وە دەرگاشیان بۆ وەرگرتن و 

دەبینین ھمڕەنگییکی  ،ب پیوەندی لگڵ وتانی عرەبی ،کیندەواقیعی فلستینییکان 
ژی و نخوبریککوتن، زۆر ھی ل پیوەندییکاندا، ھر ل پشتگیری تا ئوپڕی 

. بسرھاتی ل نوان فلستینییکان ل الیک وە وتانی عرەبی ل الیکی ترەوە دوژمنایتی
یدا (غزە، ئوردن، لوبنان)  جوگرافییکنییکان ل ھرس قۆناغیچاکیی چکدارییکانی فلست

وە بووە ککان ئستینییلکداری فباتی چی الوازی خخا وە کاست دەکاتوە پشتو  ئئ
باتک  خنر لوە ھەو رۆخینکراوە،  دژی ئیسرائیل پکو تدوو قۆناغی دواییب ت لان 

 باتو خواوەتی ئت ستینبلدەرەوەی خاکی ف ی رۆخ)(دەرەوە براوەت براوەت رۆخی ، وات
-ئوە پشاست کراوەتوە ک، سرەڕای بوونی ھندێ بنمای مۆڕای. دەرەنجام، رۆخ

بم ل ، نوەدەک ک ھاوئاھنگی نوان فلستینییکان و وتانی عرەبی جخت ئایدیۆلۆژی
ھندک جاریش  ،ی رۆخچکدارە فلستینییکان بوونت بشک ل کشکانی رۆخراستیدا 

  رۆخ. رۆخی  دووچاری یکالکردنوەی خوناویش بوونتوە ل گڵ دەستدارە عرەبییکانی
 ،یوەئایدیۆلۆژیل رووی مۆڕای و  دیسان فلستینیی،-ئم حات عرەبی مبرداال بر     

و  انکورد ھمووکوردستانی مزن ھی ھبووە بۆ بانگشی پکک ک  ی کوردانتگیشتنک
شتکی ئاسایی  ،لم چوارچوە تیورییدا ،بوونی چکدارانی ئو حزبش ل ھرمی کوردستان

.دا و سروشتییمر ئرامبب تی  ،لتایب بووە، زۆر بک ھمی کوردستان بۆچوونرھ ل
 بووە، ک م بۆچوونگری ئپارتی ھککباتی پی خقینکوردستان باکوری گۆڕەپانی راست. 

م بۆچوونی ئپ ر بشھ ، ککبۆی پنیی  کانی دژی تورکیا ئاراستراسیۆنوە ئۆپمرھ ل
 دەستیش ل مبکات وە نرم  کاروباری ناوخۆی ھوتوەربدات. بسوکھ و  پارتی ل

چ ل  ،بووەرنج دەکوت دژایتی لگڵ ئم بۆچوونی خۆیدا: ئوەی جگای س کردارەکانیدا
چکداری،  و ھڕەشی پارتی ب ھموو شوەیک، تا رادەی حزوور ،رابردوودا وە چ ل ئستادا

م راستییئ .نپکانی تری کوردستان بسشب ژموونی خۆی لی داوە ھووەی ھئ بب ،
، وویوەب روونی پشتاست ب ل سانی دواییدا کی زووتر ببین،پنا بۆ مژوو پویست بکات
ب ھموو شوەیک پارتی ل رۆژئاوای کوردستان، ی سرھدانی ئیدارەی خۆجیکاتک دوای 
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، وات ھوی داوە حزووری لو بشی کوردستان ھبت. سرنکوتووی پارتی لم ھویدا
بسر پیوەندییکانی پارتی لگڵ  ھوی حزوورکی کاریگر ل رۆژئاوای کوردستان،

ب نرنی (نگتیڤ)  ،بگشتی شپککلگڵ  ب تایبتی وەوایی رۆژئاوای کوردستانفرمان
ل گمارۆیکی دەقانش برامبر ب خۆی ئم سیاستی پارتی تنانت  شکاوەتوە.

جگ  ،ل کاتکدا دۆخی خک لوپڕی ناھمواریدا بووە . ئمرۆژئاوای کوردستان دەربیوە
ل تنگپھچنینی ئو بشی کوردستان و  شل سیاستی دوژمنکارانی دەوتی تورکیا

  .  لسر ئو بشی کوردستان ی بردەوامتنانت ھشی سربازی
ل مسلی مافی کوردانی بشکانی  ،سیاستی پارتیدا ھی ییی ک ل ھناویناکۆکئو      

(وات  بوونی خۆیمافی ل الیکی ترەوە وە  ل الیایکوە ردستانتری کوردستان ل ھرمی کو
ھموو بھانکانی ئو حزب  ل بشکانی تری کوردستان، تنانت ب چکیشوە،پارت) 

بنما دەردەخات. مرۆڤ دەتوان ب ئاسانی  ببرامبر ب بوونی پکک ل ھرمی کوردستان 
ل کوردانی بناوی "ھزی رۆژ" ھزار کسی  ٧کم یا زۆر،  ،ھزکیبۆ بپرس ئایا پارتی 

و تچووی ئم ھزەش کراوەت بارگراناییکی ئابووری زۆر پکھناوە رۆژئاوای کوردستان 
ئگر مبست  ،25مزەندە کراوەملیار دینار  ٢٥٠ ب مانگانکش تچووەک  بسر ھرموە،

کوات،  برامبر ب پکک؟ و رۆژئاوای کوردستان ،ل ناویا  ،دژ ببکاربردنی ئو ھزە نبت 
"دوو فاقی" ئوەی پارتی دەیت برامبر ب چاکییکانی پکک ل ھرمی کوردستان، تنھا 

ناکۆکیی ل کی ترەوە و پالی ک، وە کردار لالی ل شوان بانگن ل کی ئاشکرایوە ناسازیی .
دەربی ھسنگاندنکی  "ب ناوی حکومتی ھرموە"ئو حزب ناتوان ی ھوستب ھر حاڵ، 

نانالیب  تییانبو باب .وە توەیان دووپات کردۆتردەوام ئکانی پارتی برپرسرچی بگئ
" می کرتی ھو حکوم ککوان پنکو لب ،و پارتی نیی ککوان پنکان لگرژیی

26"کوردستان.        
     تی پو سیاس ر حیکمس تی پرسیار بخرنیشان ویستوەشدا پڵ ئگلک کش، نک
ب زەرورەت،  ،پارتی. بم سروشتی ئو نیشانی پرسیارەسیاست و ھوستی سر ھر 

پ ل راستی و دروستی وە یا چوتی سیاستی پارتی یا پکک، لمڕ رەوایی بوونی ھزەکانی 
ل ککمی کوردستان، پرھ ی و ئایدیۆلۆژییمۆڕا کشکشمک سروشتی کتی کاتتایب ب .

گرنگ ب تایبتی، ل  .قیعییکاناپویست ھسنگاندنی پدراوە وئوەی  ل برامبردا،
، جوگرافیای سیاسی خباتی چکداریژینگی لسر  ھسنگاندنکی ئوھادا، جخت بکینوە

                                                           
25 وانی بگپ م،" لری ھبودج ندە لی چی مانگانن و موچزەکانی رۆژ ک٢٠٢٠، نیسان ستاندارد: "ھ .

http://skurd.net/2020/04/14/زەكانیی-ھرگشمن-رۆژ-پی-و-كیشتن  ما/-مووچ١٣/٨/٢٠٢٢دەستگ  
26 بۆ نموون وانب: https://nrttv.com/News.aspx?id=45414&MapID=1  یشتن٢٣/٦/٢٠٢١دەستگ  
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 تی واقیعی (لچوارچیوەی سیاسrealpolitik(،  ستوروژاندنی دوور لست و نۆپاگاندەھپ ، 
  یکان.ئایدیۆلۆژیمۆڕالی و  بانگشو 

ل راستیدا ئوەی ک ل بانگشکی پککدا ب شوەیکی کاریسئامز کورتی ھناوە      
م پرسیارەئ ریوھگ:کاتیكدا ئایا  ی باکوری ل ل وە، واترۆخ ل و حزبکداری ئباتی چخ

بنڕەتی  دەوتی تورکیا گۆڕانکارییکی وابکاتک نبووە کوردستان، ب قدەر ئوە کاریگری 
ئو خبات ھمان چیی وا ئکات ک ئوە ۆی برامب دۆزی کورد بکات، ل سیاستی خ
 ل کدارییرۆخی ، یا دەرەوەی رۆخچ وەلمی کوردستان رۆخرھ ل وە(وات( بتوان ،

جگ لوەش، دوای ئو ھموو  ؟کاریگرییکی ئو تۆی ھبت بسر سیاستی ئو وتوە
، ل ی کوردستانیشمتوە، ئوەتا ھرتۆورانکارییی ک ل باکور لو شوازە ل خبات کو
 کی ھاوشوەچارەنووس دووچاری رۆخ،ئاکامی گواستنوەی ئو خباتی چکداریی بۆ رۆخی 

شڕی نوان لشکری تورکیا و پکک  ، وات ورانکاری و زیانی مرۆیی لو ناوچانی کتوەبۆ
ھبت ب براورد بو ورانکارییی ک زووتر بر باکوری کوردستان . روودەداتتیایدا 

 . ب ھر حاڵ،ەبوو زۆر سنووردار ، ھر نب تا ئستا،کوتووە، ئوەی باشوری کوردستان
الدێ ل باكووری كوردستان تنیا ب  ٣٠٠٠ زیاتر ل رانكردنیراگواستنی ملیۆنان كورد و و"

فسیر ناكرێ، بتی شۆفینیزمی توركیا تشئ كوسیاسب م راگواستن وەكانیكاردان ل ك
ژمارەی ئو  دەركوتووە كرژیم برامبر خباتی چكداری. ل ئاكامی لیكۆینوەیكدا 

ویران كراون زیاترن ل ژمارەی ئو الدییانی ك ل  ١٩٩٩-١٩٩٦یانی ل نیوان ساالنی الد
   27"ویران كراون. ١٩٩٦تا  ١٩٧٦نیوان ساالنی 

     موو کاولکارییم ھکدا ئکات ل وەیکدارییباتی چخ یوەندیدارە بکی زۆر پتا رادەی ،
 بر دەوتیلم شڕەدا چین ک  و ماددیان لبرامبریشدا دەب بپرسین ئو زیان مرۆیی

چونک ئگر ئو زیان ئوەندە  ،؟ ئم پرسیارە زۆر گرنگداگیرکار، وات تورکیا، کوتوون
 ک وا مانای وایی کورد بگۆڕی، ئشڕ کمتی لتورکیا بکات سیاس وا ل ت کبورە نگ

گیز ئو خبات چکداریی نیتوانیوە ئامانج بپک. ل راستیدا ل لکۆینوەیکدا ک ل کۆتایی ھر
ک ل شڕی دەوت و پکک بر تورکیا  ،کان کراوە ئم زیان مرۆییان خمنراون١٩٩٠

وەکانی انی ئو شڕە کمترن ل قوربانیانی روودایوە دەرکوتووە ک ژمارەی قوربانی ،کوتوون
و  ١٩٨٤کانی ئو شڕە (ل نوان قوربانیزۆربی . ئوەشی ک گرنگترە ئوەی ک ھاتوچۆ

٢٠٠٥ ب ٣٠٠٠٠) ک  دەنی بوونزەندە کراون، مس موە .28کل وە  ش،جگئ زۆر گرنگ
 رە زۆریبزانرێ کی ھزۆرب دەنیانم متی  انئتایب کیکوردن، بالدێ نشینانی  خ

                                                           
فیبروەری  ،٢١، ژمارەپیام'،" رۆژنامی سركوتن' ینی شكست بڕشكست و سیاستی گۆ" )،٢٠٠٠، (د. بورھان أ. یاسین، 27

پڕە ال، وەی ئمۆ سیاست، سبی مژووەئ )٢٠٠٢، (د. بورھان أ.یاسین، ؛ ھروەھا ھمان بابت ل: ٩، الپڕە ٢٠٠٠
١٥١.    

28 Vick, Karl (2005), “In Turkey, new fears that peace has passed,” in The Washington Post, 10/05/2005. 



 www.burhanyassin.com  

 

20 

ی نوان ھزەکانی گۆڕەپانی پکدادانکان ببوون یشونان وئ کوردستان بوون، ب تایبتی
.ککت و پئابووری دەو کانزیان ب ننگ، ساچووی جنراوە ٨، وەک تململیار دۆالر خ ،

جی ت ناو بودوە ئمش ھۆیکی گرنگ بووە بۆ ئو راستییی ک سان ناھاوسنگی کوتۆ
، ل ئاماژەیکدا بۆ ٢٠١٢جگ لوە ل سای  .29تورکیاوە، ب مانای کورتھنان ل بودجدا

ملیار دۆالری ل  ٣٥٠ت تاوەكو ئمۆ دەو"زیانکانی جنگ، ئردۆغان گوتی 
ب خۆشحاییوە باس  ، ل الی خۆیوە،پکک .30برەنگاربوونوەی تیرۆردا خرج كردووە"

خباتی  "کیسرکوتن" ێ وە وەکلم زیان گورەی دەکات ک بر دەوتی تورکیا دەکو
ل راستیدا ئوەی ک زیان بۆ ئابووریی تورکیا،  بم .باسی لوە کردووە چکداری

یک دەستکوتکی گورەی بۆ ھزە چکدارەکانی تورکیا و پیشسازیی سربازیی، پیشسازی
شڕی تورکیا و پکک  ش،سربازیی وت. جگ لوە ھزیک ل پیوەندی توندوتۆدای لگڵ 

کاریگرترین ئامرازە بۆ ئوەی ھزی سربازی پگی سیاسی و کۆمیتیی خۆی بھزتر 
برھمھنانی کارخانی سانک بووە ب ە : ئم شڕبکات و تنانت دەوتیش ب بارمت بگرت

 وەبم لوالشوە بو، بۆ ھزی سربازیی تورکیا سیاسییو  یسربازی، ئابووریکوتی تدەس
    !ی بۆ ناوچ کورد نشینکانیی مرۆیاکاولکاری و تراژید ب ھۆی

ی ی ک ب ھۆی خباتی چکدارییوە ل دۆزانل راستیدا ئو زیان سیاسی و دیپلۆماسیی     
ی ک مرۆییزیان ماددی و  لو کاولکاریی کمتر نین نکوتوو ،ل باکوری کوردستان ،کورد

 اتپشتر باس کرا. پشتر ل لیکۆینوەیکدا ئوە خجتکراوەتوە ک ب ھۆی ئم جۆرە ل خب
       :تورکیا

دژایتیكردن ب جوانی لوەدا سركوت ك ھرنب پشتگیری جیھانی رۆژئاوا مسۆگر بكا بۆ 
گی ئوەوە ك ل رب تایبتی ی پکک، یو گمارۆدانی دیپلۆماسییانی راپرینی چكدار
 .وەیو جووالنپاڵ ئ تی تیرۆریزم بخاتسیف]. . .[ یوەندی و ھاوكاری سیاسی و بھپ ت

دێ والت و پکک ل چوارچیوەی جوگرافیای سیاسی و ئایدیۆلۆژی خباتیدا، ب ھن ستراتیژی
برەی پشتگیری تیرۆریزم یان ب تیرۆریست  ]ب[ك  ،ھیزەوە ل رۆژھالتی ناوەراستدا

                                                           
29 Beriker-Atiyas, Nimet (1997), "The Kurdish Conflict in Turkey: Issues, Parties and Prospects", in Security 
Dialogue, Vol. 28, No. 4. pp. 439, 441; Biegala, Eric (1998),  “Mixed blessings from GAP project for Turkey’s 
South-East,” in Turkey Update, 30 Dec. 1998. 
30 http://rudaw.net/kurdish/index.php/kurdistani/13668-PKK-350.html  یشتن ٢٠١٢/٥/١١دەستگ 

وەی ، تورکیا تا ئستا، ل مابرامبر ئم ھموو تچووەی جنگ ک تنھا ب کاولکاری باکوری کوردستان تواو بووە
 ناوچ کورد نشینکانی ئنجام کۆمیتی ل-سد سای رابردوودا، یکم جارە پۆژەیکی گورەی پرەپدانی ئابووری

ل پارزگاکانی باکوری کوردستان پیوەندیدار  ٩) راستوخۆ rojesiP Anadolu Güneydoğu -دەدات. ئم پۆژەی (گاپ 
ە کان، یکم جار ب ناوی پۆژەی باکوری فورات، دەستی پکرد و١٩٧٠ملیارە. گاپ ل کۆتایی  ٣٢دەکات و تچووەکی 

ی رەحا (شنل بنداوی ئاو بوو، ک گورەترینییان بنداوی ئتاتورک و دەکوت ناوچی ٢١مبست لی بونیادنانی 
 نداوە زیاتر لم بچووی ئنھا تت .(یا ئورف کی ل ٣ئورفشتورکیا ب ک داننی گرنگیپچووی ملیار دۆالرە. شایت 

  ئم پۆژە ستراتیجییی قرز کردووە. 
  ئم زانیارییان ل رەشنووسی کتبکی نووسر وەرگیراون ک ھشتان ب چاپ نگیشتووە.
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  .31لم بوارەدا ەناسرابوون، رۆی نیگتیڤی ھبوو

 پکک ب دانانی چک ل ئمۆدا، ھروەک ل حاتی دانانای چک لب مانایکی تر،      
ب الین رکخراوی ئازادیخوازی فلستینی، دەتوان کۆم ئامانج بپکت ک گرنگترینیان 

نی کا، رقی تۆسندنوەی ھزە شۆڤینیستکاریگریکردنی ماکینی ورانکاریی شڕ
. جگ لوەش ی ئو وتزەبروزەنگ ا جۆراوجۆرەکانیدامودەزگتورکیا و دەستدارانی 

ی سیاسی و دیپلۆماسی و دۆرپچکردن ھنگاوکی ئوھا کاریگرترین ئامرازەکانی گمارۆ
 پکک دەستیکوتووە، ل"تیرۆریزم"  لسر کورد، ک ب ھۆی لدانی مۆری دەوتی تورکیا
ل  دا،ر وەک ل حاتی فلستینییکاندەکات. بم شوەیش، ھ یبکاریگرتکدەشکن و 

ماوەیکی کمدا توانا مرۆی و سیاسییکانی گلی کورد ل تورکیا رزگار دەبن لو سبرە 
میش کورد  ،قورسکی کی "تیرۆریست" دوای ماوەیگپ تورکیا ل ی ئاشتیخوازلگپ تدەچ 

   ئم رک بسرھاتی فلستینییکان بوو! و قوربانی.
   
  

 و دەرەنجام ی زیاترگفتوگۆ
ب شوەیکی رەسمی و یکالکرەوە   ،ل الین یاسر عرەفاتوە ، جزائیرل ١٩٨٨ل نۆڤمبری 

رکخراوی رزگاریخوازی فلستینی ل خباتی چکداری  ی یکجارەکییدەستبرداربوون
تنھا ئامرازە سیاسی ندرا ک لمودوا فلستینییکان ئوەش راگیا ھمان کاتدا،را. ل راگیاند

کک ل کاردانوە ھرە گرنگکان، بکار دەبن بۆ گیشتن ب ئامانجکانیان. ی و دیپلۆماسییکان
داننانی ب پناوپچی ئمریکا بوو ب رکخراوی  دوو ھفت دوای راگیاندنکی عرەفات،تنھا 

ب ل کاتکدا جگ لوەش  لگیدا.بوو لۆگ یاکردنوەی دەرگای د و 32ئازادیخوازی فلستینی
خباتی چکداری فلستینییکان توانا و کاریگرییکی ئوتۆی نبوو ک زۆر، درژایی سانی 

چارەسری  تنانت بشکی کمیش ل کۆمگای ئیسرائیلی وا ل بکات ک باوەڕ ب دایلۆگ و
 ،راگیاندنی کۆتاییھنان ب خباتی چکداری ،مبردااربم ل ب کشی فلستینی بنت،

 کی وایکرد کماوەی مدا زۆر لک ،بر نھ ،ک ب ی ئیسرائیلی ببگتا رادەی نیوەی کۆم
ئامرازکی بوو ب ) ١: ئم ھنگاوەی فلستینییکانجگ لوەش  .PLOالینگری گفتوگۆ لگڵ 

بوو ب  )٢ھرە کاریگر بۆ تکشکاندنی گمارۆی سیاسی و دیپلۆماسی سر فلستینییکان؛ 
رگا " بوو ب) ٣ھروەھا " ؛بکاریگرییکردنی ماکینی جنگیی ئیسرائیلییکانباشترین شوازی "

، کۆنفرانسک ک، کم یا زۆر، ھموو ١٩٩١خۆشکرک بۆ کۆنفرانسی ئاشتی مدرید ل پایزی 

                                                           
   .١٥٧پڕە ال)، ٢٠٠٢( ؛ ھروەھا ھمان بابت ل: یاسین، د. بورھان أ.،١١الپڕە ، )٢٠٠٠( ،بورھان أ.یاسین، د.  31

32 Ilan Pappe, (2006), P. 234. 
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ئو فاکترانی ک رگاخۆشکار بگوترێ ک  شپویست ئوەھبت  .33و"جیھان تیایدا بشدار بو
کان نییستینییلکدانانی فیاری چنھا بدرید زۆرن و ت34بوون بۆ کۆنفرانسی م. 

  

 ککک وە ھی پالی کان لستینییلکداری فباتی چوان خراوردکاری نوەی بکردنچ ل
 ئاشکراش کلم چند خای خوارەوە ئم براوردە بخین روو. ل الیکی ترەوە، دەتوانین 

گرنگییکی تایبتیی  ینییکان ل خباتی چکداریمسلی وازھنانی یکجارەکی فلست
   دا:ل چکردنوەی براوردکارییک رتوەردەگ

١(  کان لستینییلکداری فباتی چستین١٩٥٠خلر خاکی فسکان لزە، لغ ن ، لالی 
ئم  ،٧١٩٦ی دووەمدا، دوای شڕی حوزیرانی قۆناغل دەستیپکرد بۆ ئوەی  35رکخراوی فتح

وە دوای سپتمبری  ئوردنتوە رخبات بنکی لوەدەرچوونی ئۆپراسیۆنکانی بگواز
بۆ سر لگڵ ھشی ئیسرائیل ، ١٩٨٢ سای . لرتوە لوبنانبگواز ل ئوردنوە ش١٩٧٠

و داگیرکردنی بیروت، ئیتر یاسر عرەفات و چکدارانی فلستینی لوبنانیان لوبنان و 
خباتی چکداری  ی و راستقینیاوەش بووە کۆتایی کرداریدبجھشت، وە ئم روو

 ١٩٨٨ ل سای، ١٩٨٧36، دوای ئینتفازەکی فلستینییکان، بم ئم کۆتایی ب رەسمی
  .ندرااراگی

  

، ھر لو کاتی ک ئۆجالن ل ئیتالیا بوو وە پکک ئگرچی چند جارک ،ل برامبردا
از ل خباتی چکداری ک ئیتر ئامادەی و وەرایگیاندکرد، ئسی خۆی چاوەڕوانی چارەنوو

. نکۆتاییھاتوو پاشگزکردنوە/ب پاشگزبوونوەئم ھون بھنت، بم ھموو جارکیش 
خۆیان ل الین پککوە  داریچک وازھنان ل خباتیبیارەکانی ھموو ل دیمنکی گشتیدا، 

ک دواجار دەرکوت  ،ئم ب پچوانی حاتی فلستینی .نییوەیدەبتاکتیکیدا ل قابکی 
ل جگیردا بوو.  "ستراتیژیل ئاستکی "ب دوودی و بیاری فلستینییکان ب دانانی چک 

ی ەکانبۆ ناسرکوتووی بیار م، چند ھۆکارک٢٠٠٠، سای پیاممی اباسکمدا ل رۆژن
 ٢٢خستۆت روو. ئمۆ و گڕانوە بۆ خباتی چکداری وازھنان ل چک ل الین پککوە 

ل  ،دەخم روو(رک وەک خۆیان و ب دەستکاری) ھمان ئم ھۆکاران باس، ساڵ دوای ئم 

                                                           
نموون  "،بسوید، فینالند و تورکیا "کورد ل پیوەندیی نودەوتییکاندا: رکوتنی  )،٢٠٢٢( ،بورھان أ. یاسین، 33
  ١٥/٨/٢٠٢٢دەستگیشتن  https://burhanyassin.com/Swid%20u%20Nato%2022.pdf، ل: ١٩-١٧الپڕە  ، ٤/٨/٢٠٢٢
  .٣٠پراوزی ژمارە ، ١٨)، الپڕە ٢٠٢٢(بورھان أ. یاسین،  34
35  زە لیاندنی ١٩٤٩غدوای راگ ل دایکبوووە، وات تی تازە لوان دەون ست لتانی  )ئیسرائیل( ئاگربک وە دەوالی ل

 شڕی ھگیرسانی عرەبی ل الیکی ترەوە، ل الین میسرەوە، وەک بشک ل خاکی فلستین، ئیدارە دەکرا تا
  ی داگیرکرد. سینا نیوەدورگی . لم شڕەدا ئیسرائیل غزە، کناری رۆژئاوا، برزاییکانی جۆالن و١٩٦٧ حوزەیرانی

، ١٩٨٧ل سای  ی فلستینکرکراوەیو بش داگداگیرکاریی ئیسرائیلی ئیتیفازەی فلستینییکان ل ژر فرمانەوایی  36
یگریی ھبوو ئیسرائیلیدا. ھروەھا ئم رووداوە کار-وەرچرخانکی زۆر گورە بوو ل مژووی ملمالنی فلستینی

   ل الین فلستینییکانوە. داریچک کۆتاییھنان ب خباتیری لسر بیا
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 ،پرسیار دەکم: ئایا بۆ ب الی پککوە دانانی چک ،دوای ئو ھموو سا یشدا،ھمان کات
   :؟ستاش ھر ئستمبووە و ئ بیارکی ئستم ،وەک ستراتیج

ی كادر پرەوەردەکردنویست و پرۆسی سیاسی پ-كی دەروونیدانانی چك خۆئامادەكردن )١
كھکرەكان دەخوازێگو چک بۆ دانانی چو ، وەک ئامادەکرایی فلسس فك بۆ زۆر كچ .

ھ ،یت و ناسنامناعگقم ھاوكوەی ئان یو  ]. . .[ش كی قورسیلسدەوێ. کاتیم  
ژەنراكان و ھیزە شرخوازەكان دەخوازن شر بردەوام ب. بۆ فاشیزم شریكی  )٢

.سنووردار زەرورەت  
 شیكو سرئ ڕران، رۆیكی خراپیان دەب و حز دەكن شزە ئیقلیمییكان، ب تایبت ئھ )٣

بۆ توركیا. ئ برە،ئ مھگ  تیحا ئلراندا، ی دەسبازن ھیزبوونی توندرەوەكان لڵ بگی التل
  ، بھیزتر دەب.ئراندا

) نفسكورتی پکک و ب تایبت ھی سرۆككی، ك دەخوازن برھمی دانانی چك ٤
  نن.دەمودەست بب

 توەبگر] شئو گروپھر [و توە جیا بب كی للوانی ترسی پکک، لوەی ك گروپ )٥
توە، چونك یاری خۆی پاشگز بتواوی پکک ل ب ترسر خباتی چكداری، وا بكا ك ئی

 خباتی چكداری و پشتگیری ی بدات بتوە ل پکک و بردەوامكی تر جیا بھر گروپ
ئوا پکک رەوایی سیاسی لدەست دەدا. دیارە پکک لبر  ،نجماوەریش بدەست بھ

كی شووەچوونگ ب پیدیۆلۆژییكی و كولتوورە سیاسی و ریكخراوەییكی رسروشت ئا
  !37ئاوھا نادا

پی وابوو ک کاتی ھاتووە پکک  ،کان١٩٩٠ل سرەتای  ، ھر زوونووسری ئم وتارە     
 ١٩٩٣ل  م، وەک پشنیارچکدانانی فلستینییکان بگرت بر، وە ئم بۆچوونش ستراتیژی

، ھروەک راستوخۆ گیشت ب پکک. من پم وابوو ب دانانی چکرەسمی و بشوەیکی 
 ر لکمدا بباس ک"  )١: ساڵ ھاتووە ٢٢لیمانییوە "ھاوپش خۆی ل ککرزگار دەکات پ ک

وو بۆ "دانانی چک دانانی سنوورک دەب )٢ب رژمکی داگیرکار، وات سوریا؛  وابستییھی 
"ب دانانی چک ژەنراکان چک دەکران و ھموو  )٣" .تدھپۆسی ماورانی راگواستن و. . . 

ھزی سربازیی تورکیا ب مانا دەکرا و کارتی تیرۆریزمیش ل دەست شۆڤینیستکانی تورکیا 
"ئو  )٤دەردەھنرا، بم شوەیش خباتی کورد ل (سیفتی) تیرۆریزم رزگار دەکرا". 

ت راستییکی نگۆڕانکاریی ھمالینانی ک ل کۆتایی ھشتاکان و سرەتای نوەدەکان بوو
یدانی سیاسر مکانسوەییتونن یوەندییکداری  ترئی ت و پباتی چوە خش ودای بم

ب تایبتی ل  ،تسکتر و تسکتر کردۆتوە و رگی خۆشتر کردووە بۆ خباتی سیاسی
     .38یا"تورک

                                                           
  .٦١١-١٦٠پڕە ال، )٢٠٠٢، (د. بورھان أ.یاسین، ھروەھا ھمان بابت ل:  ؛١١-١٠ الپڕە )،٢٠٠٠، (د. بورھان أ.یاسین،   37

کین دەربارەی خای پنجم، لمڕ ئستمبوونی دانانی چک ل الین پککوە، پویست ئاماژە ب راستییکی گرنگ ب
وازی ئویش ئوەی ک ل حاتی فلستینیدا رک ئم شت روویدا، وات ھاوتریب لگڵ وازھنانی رکخراوی ئازادیخ

، حرک المقاوم األسالمی) ب جختکردنوەوە خباتی چکداری –ی (حماس فلستینی ل خباتی چکداری، بزووتنوە
  ھبت ب شوازی خۆی، کرد ب ستراتیژ و رەگزی سرەکی ناسنامی خۆی.

  .١٥٩؛ الپڕە ١١ھمان سرچاوەی پشوو، الپڕە بوان: و دەقی ئیقتیباسکان، بۆ وردەکاری زیاتر  38
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) ل ١٩٦٧ عرەب ل سای خباتی چکداری فلستینییکان تنھا چند ساک (تا نسکۆی )٢
ئم  -أ ، ب دوو تبینییوە:ئنجام دەدرا) وە، وات ل رۆخوەغزەل سر خاکی فلستین (

فلستینییکان ، وات دواجار یوە ئنجام دەدراخبات ل رۆخکی پ کش و الوازی فلستینی
 ،)ناو مای دوژمن وات ل( دەکرد، نک ل ناو قویی ئیسرائیل 39شڕەکیان ل ناو مای خۆیانوە

 چکداری بزاڤیئگر چی ب دیدی فلستینییکان  -ب؛ بمش ماورانی زیاتریان بۆ غزە ھنا
ئازادیخوازیی بوو، بم ئم بانگشی نیتوانی رگا لوە بگرێ  دژی ئیسرائیل جونوەیکی

کو  ،کر ئیسرائیل بک ھن تنگروتیرۆریزم"  ،ئیسرائیلیش ەکانیالی" بات بخ م جۆرە لئ
بکاریگرییکردنی ئمش یکک بوو ل ھرە سرکوتنکانی ئیسرائیل بۆ  .ل قم بدەن

 گرسپاندنی گمارۆیکی دیپلۆماسی و سیاسی کاریفلستینییکان وە خباتی چکداری 
بوو لسر  ، تنانت کوشندەش،. گمارۆک ب تایبتی ل جیھانی رۆژئاواوە کاریگربسریاندا

  ؛خباتی فلستینییکان

وری ، خباتی پکک ل قۆناغی یکمدا ل رۆخوە (وات ل باکھاوشوەی حاتی فلستینی
کدارییباتی چم خرچی ئگشتر گوترا، ئر وەک پوە دەچوو. ھڕوە) بر کوردستانھ ،

رۆحی بھزکردنی نوە و کردھوشیارل ئامانجی توانی  وەک خباتی چکداری فلستینییکان،
بم ھرگیز نیتوانی قۆناغی دووەم سرکوتو بت،  انی باکورەنگاری ل ناو کوردبر

بدەست خاک)  پارچ (راگیاندنی دەوت لسر ئوو سھم (رزگارکردنی پارچیک خاک) 
نشتاکان40بھراستیدا تا کۆتایی ھ می ،. لکنگی سارد، قۆناغی یو  ھاوکات کۆتایی جئ

                                                           
 جگی خۆشیتی بم ک ل کۆتایی ھشتاکان و ل سرەتای نوەدەکان مترسییک ل قویی باوەڕمدا جگیر بوبوو
 لئویش ئوە بوو ک ئگرکی بھز ئوەی ک رووداوی وازھنانی شای ئران ل جونوە چکدارییکی بارزانی 

    ککدا، وەک سیناریۆییک، دووبارە بتوە!  ، زوو یا درەنگ، ل نوان سوریا و پ١٩٧٥سای 
مای خۆیان،" وەک متافۆڕک بۆ خباتی چکداری ل رۆخوە بکارھاتووە وە لمشدا سوود ل ل ل چمکی "  39

کی سی ربۆچونسا ل فا وەرگیراوە کوشیروان مستشی ناکباتی ١٩٨٩نرجرەسی خکداری، دوای شکست و ھچ 
دەب كورد ، ک ل دیمانیکدا لگڵ گۆڤاری بربانگ باس لوە دەکات ک کورد ل باشوری کوردستان جار بۆ دووەم

 كداری لباتی چودوا خمی خۆیدالوە  ماتبگواز باتم خكو ئكات، بی دوژمننناوما.  :وانیاسین،  بورھان أ.ب
ی ، سا١٥ژمارە  یکگرتن،گۆڤاری ل  "،باشور"چند سرنجک دەربارەی خباتی چکداری نتوەیی کورد ل کوردستانی 

  .٥٢، الپڕە ١٩٩٢
وە، بکی تیورییبقا تکاری بردووە بخرفا بوشیروان مستن مکی "ماڵ،" کدەکرێ چ ین کب گای گرنگییش جم

کم جار، ە. دەب ئاماژەش بوە بدەین ک یناوەند)ە و "مای دوژمینش" ھاوتای رۆخان" ھاوتای (دەتوانین بین "مای خۆم
 تا ئو جگایی من ئاگادارم، باسی گوستنوەی خباتی چکداری بۆ "مرکز" ل لکۆینوەیکی گرنگی (د. عیسمت
 ،وەینو جوباشوری کوردستان و شکستی ئ کداری لوەی چنی بۆ کراوە دەربارەی جوشریف وانلی)دا بانگش

:وانالو")، ١٩٨٥(د. عصمت شریف وانلی،  ب للحرك والعسكری السیاسی طحول االستراتیجیالكردی ات الدراس ،" نی
٢-١ العدد، الكردی، الثانی ٣٨-٣٧ ص، ١٩٨٥ الثانی ، كانونالسن.   

   
"خۆسری" رۆژئاوای کوردستان جۆرک بت  ئیدارەی " وە دەستگرتن ب،دەکرێ دروستکردنی "ھرمی قندیل و زاپ 40

 لو شکستوەی ئرەبوو کردنرماقیاندنی فراگ بوو لوتوو نرکس ککوەی پر ئبکی تر لواتای ەوایی ن. ب
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باتوە و جۆشوخرۆشدانخھۆشیارکردن وات ، ل یشتبوو. واتئامانج گ م یا زۆر بک ،
رەتای نس کو بگای خۆی وەستاوە، بج ر لک ھم یا زۆر، نک ،باتم خوە ئوەدەکان

ل رۆخوە  ئم خباتلبر چاو گرتنی گۆڕانکارییکانی دواتر، ھر وەک ھی فلستینییکان، 
لوبنانی پکک). گواستنوەی خبات ( ھرمی کوردستان، وات بۆ رۆخی رۆخگوازرایوە بۆ 

 جنگیل رۆخ بۆ رۆخی رۆخ ل حاتی فلستینییکان کتوپ روویدا، وات وەک ئاکامی 
ب قۆناغ، یا راستتر بین قۆناغ بم ھی پکک ک جنگکی زۆر کورت بوو،  ،١٩٦٧حوزەیرانی 

دیپلۆماسی ژەی پکک، گمارۆیکی ھاوتریب لگڵ ئم خبات دوور و در لسر خۆ، رویدا.
ھاوشوەی گمارۆکی سر فلستینییکان، لسرپ بووە. کۆکی و سیاسی نودەوتی، 

رۆژئاواوە، ب پکک.  گمارۆکش دان پای سیفتی "تیرۆریست،" زۆر ب تایبتی ل جیھانی
 ککریک بوو پنی دواییدا خسا ھۆکارل تی،  بباتی  )١و یارمزراوکردنی خدام خۆی ب

کوت سر  ،ب شوەیکی ئرنیل سانی دواییدا، ئو فۆکسی ) ٢ل جیھانی رۆژئاوا و 
پکک ، ب تایبتی ل روبروبوونوەی داعشدا، و پکک ئزموونی رۆژئاوای کوردستان

ی بدەست بھن. خریک بوو رادەیک ل سرکوتن ل البردنی مۆری تیرۆریزم لسر خۆ
زانین." لوە  تیرۆریستب پکک سرکوتوو نبووە ل رزگاربوون ل "مۆری  ،بم دەرەنجام

ئم  .ت حاتی پاشکشتبھوی پکک بۆ رزگاربوون لو "مۆرە" کو ،ل ئستادا دەچ، ئیتر
ان، بۆ داھاتووش درژ ب ھۆی گۆڕانکاریی نودەوتییک ،ب ئگری زۆر شاتی پاشکشح
            !توەبدە

-١٩٧٠کۆتایی خباتی چکداری فلستینییکان، وات قۆناغی لوبنان سھم و ل قۆناغی  )٣
کشیکی گورە بۆ ئاسایشی نیشتمانی لوبنان، کشیک ک ب ، فلستینییکان بوون ١٩٨٢

تواو بوو، ک تیایدا بیروت گیرا و کۆمکوژییکی  ١٩٨٢ئیسرائیل ل  یدواجار ب ھش
یۆن ئۆپراس یدا و فلستینییکانیش دوا پگی خای لوەدەرچوونانسبرا و شاتیال رووی

بناندا ب تواوەتی لدەستدا. پویستیش ئوە بین ک ل قۆناغی لوسربازییکانیان ل لوبنان 
لکدارانی فکدارانچم چکو ئبۆ ئاسایشی نیشتمانی لوبنان ب شک ر بوونک ھستینی ن ،

ئم کانی لوبنان، ب شوەیک ک دواجار ییبوون بشک ل ملمالن ناوخۆ، PLOوە ب گشتی 
 ،تکانیشحاستینییلکو بۆ فکان بر بۆ لوبنانییک ھوە. جگ ،نوتکورەی لباجی گ 

 دەوت ل ناو دەوتک وەک  ینییکانی لوبنان ببوون ب ھزکی ئوتۆلوەش فلست
ون ب دەوت ، رک ھر وەک چۆن سانک دواتر حزبوالی لوبنانی بوھسوکوتیان دەکرد

  ؛  !یان گرتوە)PLOجگای ( ،" بۆ لوبنانیکوەک "سرئش بمش، ل ناو دەوت

                                                           
خۆی لسر پارچیک ل خاکی باکوری کوردستان ئوا ب گومان ئو حزب پویستی ب پارچ خاکی تر دەبت بۆ 

بت ئمی دەستکوتی خباتی بدات و الینگرانی خۆی و خک  یـانی پیشانموزەجی" خۆی ل ئیدارە و حوکئوەی "نم
  چکدارییمان!
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، ل رووی پگ و جگی ئستای خباتی چکداریی پککل برامبردا، ئو قۆناغی 
فلستینییکان قۆناغی سھمی خباتی چکداری زۆر ل حاتی  ،جوگرافیای سیاسییوە

ل الیکی ترەوە ل رووی ئو . یانکۆتا قۆناغی خباتی چکداری )،دەچت (وات قۆناغی لوبنان
خباتی چکداری فلستینییکان ئو خبات،  یانیکانیئامانجقۆناغبندییی خباتی چکداری و 

رۆحی  بھزکردنیھوشیارکردنوە و پکک ل قۆناغی یکمدا، وات قۆناغی  ھیھر وەک 
. قتیس بوون لو قۆناغشدا، بم ھر وو بوونتا رادەیکی زۆر سرکوتبرەنگاربوونوە، 

 ،تبورەوھک جیاوازی گی کە: بدانانی چ کان بستینییلف  کجارەکی کۆتاییان بی ب
قۆناغک ھنا، بم پکک ئوەتا ل (لوبنانی خۆیدا، وات ھرمی کوردستان) خریکی 

"زییوە  "خۆپارڕیوەتپوە نمکقۆناغی ی ستاش لتا ئکوھتیس بوو بتیایدا ەق!   
وامان ل دەکن بین ک ل دۆخکی ئوھادا، دەکرێ دەرەنجام، کۆی پرەسندنکان      

ھی  (وات باشترین بژاردە ئوە بت ک ئیتر پکک ب جددی بیر ل بژاردەی فلستینییکان
ب ئاراستی دەربازبوونی پکک و دۆزی کورد ل تورکیا لم دۆخ  بکاتوە، )دانانی چک

  ک تی کوتوون! ینرنی و ورانکارەی


