
 www.burhanyassin.com  

 
1 

  

  

  

   دیی نودەوتییکاندانەپیول  کورد
 

  تورکیا  و ، فینالندسویدوتنی کرک
نموون ب  

  

  

  

  بورھان أ. یاسین

٢٠٢٢-٨-٤  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 www.burhanyassin.com  

 
2 

  

 

 

 

  

  

  ناواخن

  ٥-٣ ----------------------------------------------------------------- پشکی
  ١٠-٦ ----------------- چوونچوارچوەی گشتی: پشین و ھندک خای لوەدەر

  ١٥-١١ -------------------------------- یاداشتنامی سیقۆی سوید، فینالند، تورکیا
  ١٩-١٥ ---------------------------------------------- گفتوگۆی زیاتر و دەرەنجام

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
 
  



 www.burhanyassin.com  

 

3 

 پشکی
س  وتارەووداوەی ک بابتی ئم دا روون، لو رباسئگرچی، ھر وەک ل ناونیشانی ئم 

 زیاتر لسر سوید و تورکیای. ھبتوتارەک فۆکسی  کاردەوت ھن، بم لبر زۆر ھۆ
  .ھیل جگای پویست فینالندیش ئامادەیی 

 (ناسراو ب "رکخراوی رککوتنی باکوری ئتلنتیک"ل  ی سویدداوای ئندامبوون     
 1ل رووی ئاراستی ستراتیژی، جیھانبینی ل پرسی ئاسایشی نتوەیی ،)NATO "ھاوپیمانی"

گورەی بۆ سوید گرنگ و رووداوی ھرە  ،و شوازی نزیکبوونوە و تگیشتن ل جیۆپۆلیتیک
وەک دەوت، نک ھر ل سدەی بیست و یکمدا، بکو تنانت ل سرەتای سدەی 

ریکی زۆر گورە بوو، ب شوەیک ئیتر ل کاتی ئم گۆڕانکا .تا ئستانۆزدەھموە 
 بج دەھی نریتکی نیشتمانی ئم وت، دواجار 2داسوید تواوبوونی پۆسی ب ئندامبوون

گۆڕدەنو ل  نی زیاتر لمت ٢٠٠ک سا  واو جیاوازەوە لکی تریتن تدەنش پمو ب
کان و ئاسایشی نوەرووی بژاردە ستریاتیژییوەییت .  

ک ل دەرەوەی بووەت بشک ل ھیچ جنگل سرەتای سدەی نۆزدەھموە نسوید      
، ھر وەک چۆن نبۆت ئندام بینیوەنی بخۆوە شھیچ شڕکی ناوخۆسنوورەکانی خۆی وە 

ی کدادانل پ ، دوو جارم ماوە دوور و درژەدالسوید، . ل ھیچ ھاوپیمانییکی سربازی
یا  ربازییس یشلوتنی پرکنگ کبوەەتنزیک بووی جکاتی جیابوون میان لکوە، یی 

و ئاشتیان ئم جیابوونوەی ب دایلۆگ ب ھر حاڵ ، ک دواجار ١٩٠٥ل سای ل سوید  نرویج
اری چدوو دووەمی جیھانیدا ک تیایدا سوید کۆتایی ھات، وە جاری دووەمیان ل سانی جنگی

ب تایبتی فشاری  ی جنگکوە) بوویوە، بمل ھردوو برەفشار (وات فشار -جوت
ب ھر حاڵ، سوید دواجار نبووە  ل جنگ. کبش ب مبستی بوونی سوید ب ، ئمانیای

لسر ئو الینگیری ھیچکام ل دوو برەی جنگک، ئگرچی نیشانی پرسیاریش 
یشتنکگیل"" یل ھ مانیای نازی کنیوان سوید و ئ  ھاوینی وە ١٩٤٠لکای بۆ   !ھات

نموون سوید رگای ب ئمانیای نازی دا بۆ ئوەی ھی ئاسنیی ئو وت بۆ گواستنوەی 
  .3داگیری کردبوو) ١٩٤٠(ل ئپریلی  ئمانیا سربازەکانی بۆ نرویج، ک پشتر

                                                           
ک یشئوەی ک ن، ببدوو ھاوتای یکتر بکار د وەکو ، ل رووی زمانوانییوە،تمانیشی نتوەیی و نیشودوو   1

؛ ێبکاردەبر شتیدەو بۆ جگ ل نتوە، ،)nation - نتوە( یشواجار ل نریتی ئنگلۆسکسۆنیدا ود دروست بکات.
ن ۆن دەتوانیچ، ھروەک ی نتوەییشین ئاسایدەتوانین ب شتمانی ئوھاشی نیشیین ئاسایۆن دەتوانین بچکوات وەک 

    ھتد. . . تییکان.ودەوونتوەییکان یا پیوەندیی نین پیوەندیی نب
2  و ول م باشکاتی نووسینی دوا رستکانی ئمیدیاکان ب ،سدو کردەوەیان و کن و ش) وی شواتر  ٣سی٤ب 

 دوو لسر(ز یکگرتووەکانی ئمریکا ب زۆرینیکی بھ ئنجومنی پیرانی ویالیت )ب کاتی سوید ٢٠٢٢ئۆگۆستی 
اتۆ، ل ندام ل ئن  تیو ٢٣ستا تا ئ ،شمب .دا رژەوەندی بوونی سوید ب ئندام ل ناتۆدال ب دەنگی )ی ئندامانس

    ئندام، ئندامبوونی سویدیان ل ناتۆدا پسند کردووە. ٣٠کۆی 
3  https://www.levandehistoria.se/node/5652  یشتن٢٣/٧/٢٠٢٢دەستگ  
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رووداو لو کییکی گشتیی، نک قوبوونوە شتنھا پرا مبست ل ئوەی ل سرەوە گوت     
 وەک سوید 4یھنی" ئوەی ئایا چۆن وتکی بچووک، ب تایبتی "نپکراوەیان ئاماژە نیارداو دی

ی ئم مئایا بۆ وەوە ؟ توانیویتی لو ھموو ماوە دور و درژەدا خۆی ل جنگ بپارزێ
ە وری سیاسی" باو و بادەست ل سوید، یا توانستی ھموو ھزبین بر "کلترە پنا بپرسیا

ل کات ل مسل نیشتمناییکاندا، ب تایبتی ھوستیی  بۆ یک ئم وت سیاسییکانی
. . . وئایدیۆلۆجی و سیاسیی نوانیان ل رووی یاوازی جیکاندا، سرەڕای یھستیارە مژوو

ی باسینوەی تایبتی پویست، ک ئمش مبستی ئم ؟ وەمی ئم پرسیارەش لکۆھتد
.ردەست نییب  

تورکیادا  وفینالند -شی کار و کاردانوەی ناتۆ، سویدھوڵ دەدات ل ناو سگۆ باسئم      
یین کورد مبستمان شک دەتگیشتنی بۆ بکات. رەھندە کوردی و کوردستانییک ببین و 

م ی ئ. داواکرییکانی تورکیا، وە ل رگانیی، بکو زۆر لوە زیاتر دایاسپۆڕای تنھا کورد
ی دۆزی کورد دەخات ناو چقی شاڕگا داواکارییانشوە رگری ئم وت، ل سوید و فینلند

ێ ب ھمان مانا کشی کورد دەب ب "گر. لو رکخراوەدا ئو دوو وت بۆ بوون ب ئندام
کرەکییرە" سی کوۆسئی پندامبوون وئ . مستدەکرێ تورکیا بوت ھبر نی ھ

، بت ھۆی دڕاوک ل ناویانداووبو نیگران کردب سوید و فینالندی بشکی ل کوردەکانی 
 ب چونک ،دۆزی کورد کردب تی بم کارەی خزمر تورکیا بودا ھم دەکرێ دوور مب

م میدەست و بلاری خۆی ئس تانیکخراو و وندای ناتۆ، وەک رجر ئس ی خستی
ا بم ئندام لو رکخراوەدا، زۆر ب تایبتیش ویالیت یکگرتووەکانی ئمریکا. ھروەھا تورکی

باس و خواسکان ل پانتایی رەسمی و کارەی کشی کوردی جارکی دیک پادای ناو چقی 
ئمش موفارەق ن، ب تایبتی ئامرازە میدیاییکان؛ می بشکی گرنگ و گوھری جیھانارەس

  !کیھرە گورە (پارادۆکس)ە
 ی رککوتن، چمکی "یاداشتنامی لکگشتن"شدا ل بری وباسی دەزانم ک لم ب باش     

)memorandum of Understanding - MoU( کب ینامگو بوان ابۆ ئن درید لم ل م کر بب
   .5مۆرکرا ، وە ب ئامادەبوونی سکرتری گشتی ناتۆ،انی دەرەوەی فینالند، سوید، تورکیاوەزیر

                                                           
، ب تایبتی ل کاتی جنگ و پرس و خۆپارزی دەوت بچووککان وەل بارەی ھسوکوت و ستراتیژی مان 4
 ،ە پداننک ب تایبتی شاینی ئاماژ ،لکۆینوەی زۆر کراوە. دوو کتبی باش یوەندیدارەکان ب ئاسایشی نتوەییوە،پ

  ئمانن:
Mattias Mass, Small States in World Politics: The Story of Small State Survival, 1648-2016 (Lexington Books, 
2017); Neal G Jesse, & John R Dreyer, Small States in the International System: At Peace and War, (Lexington 

Books, 2016).  
بۆ ئو بگنامیی ک ل  وشی "رککوتن" دا،ل زۆربی نوووسراو و کۆمنت گشتییکانی، ب کوردئگر چی   5

دروستکی ئوەی ناوی دروست و رەسمی ئم  بمبراوە،  مدرید ل نوان سوید، فینالند، تورکیادا مۆرکرا بکار
 ئینگلیزی ب وەی بئ وتن واتککک رە ن("یشتنکگی لیاداشتنام") ینامگب)memorandum of Understanding - 

MoU( ناسراوەتی لتایب ب ،ینامگو بی ئکرەسمی انوەرگ ل ک رنجگای سر حاڵ جھی . بگر پس
. ل الیکی ترەوە باس لوە بکاربراوە ، وات رککوتن،)överenskommelse(ئلکترۆنی وەزارەتی دەرەوەی سوید وشی 

 :کار دەبرێ کب و کاتانیشتن" زیاتر ئکگی لمکی "یاداشتنامچ ١کراوە ک کیشتنکگیوەندیدارەکانی لپ نالی (
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وەک بشک ل متودی نزیکبوونوە لم بابت، پویست ئاماژە ب الینکی گرنگی      
، ب تایبتی مسلی متود و تکنینی داڕشتنی ئو رککوتن نودەوتییکان بکین

وتنانککی .ردوان ردەوام خۆیان لژن بدادەڕ وتنانککو ری ئوانتیدا یئدژای ل کی پ
تا بکرت روون و ب پچ  کانستک ھی بۆ ئوەی دەقی رکوتنادەبننوە: ل الیکوە خو

ئو الینانی رککوتنک مۆر دەکن نکون ملمالن و "شڕی" دواجار و پنا بت، بۆ ئوەی 
ل دەقی ب ئاگادارییوە ەوە خواستکی دیک ھی ک تر الیکیسیر و دژەتفسیر؛ بم ل تف

ناڕوونیی دەربینی تماوی ھبن، چونک ھر ئو رککوتنکدا، لرە و لوێ، ناڕوونی وش و 
تی ل کا دواتر بۆ ئوەیمۆر بکن رککوتنک ک ک پراوز دەدات ب الین بشدارەکان 

تفسیری بۆ بکات و وەک ئو الین دەیوێ جبجکردنیدا ھر الینکیان ب پی خواستی خۆی 
بین ک لرەدا ھبت بۆ مبستی ئم باسی بردەست پویست  .6جبجی بکات

 و یاداشتانمی لکگیشتنی سقۆی بدەر نیی لم حاتی بوونی وش و دەربینی تماوی
ھر زوو دەب بین ک سوید و فینالند ل الیک وە تورکیا ل الیکی  و "الستیکی".ناروون 

دیکوە زۆر لیکتر دورن ل رووی تگیشتن و تفسیرکردنی بند و وردەکراییکانی 
کتی دادوەری و . . یاداشتنامدەس کار روو لجبتی جی دەسی دیاردەکان، رۆناسپ ،

ل ستۆکھۆمی پایتختی سوید ژمارەیک کورد  ٢٢/٧/٢٠٢٢نموون ل رۆژی . ھر بۆ .ھتد
خۆپیشاندانیان دژی لشکرکشی و دەستدرژییکانی تورکیا کرد. ئم چاکیی ل چوارچوەی 
یاسا و رساکانی خۆپیشاندنا و چاکیی مدەنییکان ل سوید کراون، بم لوالوە وەزارەتی 

ک ناڕازیبوون برامبر ئم خۆپیشاندان، نونری سویدی ل ئنکرە دەرەوەی تورکیا، وە
  .7نانگھشت کردووە

کاردانوە کوردی و سویدییکان ئوەندە زۆرن ئیتر ب ھیچ شوەیک لم باسدا بواری      
 وە نییرووپئوو نووسی کناو ئ نبوە  داانکاردان کی زۆر لشر حاڵ بھ ین. ببک
رکوتن سقۆییکی نوان سوید، فینالند و  ن، ب شوازی نووسین یا ئاخاوتنکوردییکا

، یا ١٩٧٥8تورکیا وا ونا دەکن وەک ئوەی کاریسیکی دیک بت بۆ کورد ل جۆری نسکۆی 
     "خیانتک" بت ل کورد کرابت یا "جارکی دیک کورد فرۆشراب" و . . . ھتد.

  
  

                                                           
) ل حاتکدا ئگر ئو الینانی یاداشتنامک مۆر دەکن نتوانن ٢نی یاسایی" بوەستن؛ یا، ھنگاوک دور ل "پابندبوو

جدا رککوتنک مۆر بکن ک ل رووی یاساییوە قابیلی "سپاندن" بت. بوان، بۆ نموون: ل
https://www.investopedia.com/terms/m/mou.asp  یشتن٢/٧/٢٠٢٢دەستگ.  

6   :وانب وەیم شکی لبۆ بۆچوون-of-potentials-neglected-wzb.eu/2017/02/28/thehttps://lawlog.blog.

vagueness-and-ambiguity-in-international-law/  یشتن١٧/٧/٢٠٢٢دەستگ  
7  &babet=3&relat=1024https://www.xendan.org/detailnews.aspx?jimare=153838  یشتن٢٣/٧/٢٠٢٢دەستگ  
8 :بۆ نموون ،وانزائیر بۆ كورد؟" بی جكی نووتنكر تل توركیا دەبگوتنی سوید وفیالند لكی ل "،ئایا رگپ 

  .١٥/٧/٢٠٢٢دەستگیشتن  ورك/ت-لهگهل-وفيالند-سويد-كهوتنیر-ئايا/http://skurd.net/2022/07/02 .٢/٧/٢٠٢٢ ستاندارد،
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  ن و ھندک خای لوەدەرچوونشیپچوارچوەی گشتی: 
سقۆیکی قس لسر یاداشتی لکگیشتن بر لوەی ب وردی  ،پویست داباسلم بشی 

تگیشتنی ن ل ەپنج بخین سر ھندک خاڵ ک باشتر یارمتیمان دەد ،ینبک  مدرید
نگاوە تورکیا برامبر ئم ھ ، کاردانوەیبۆ بوون ب ئندام ل ناتۆدا فینالندسوید و ی ھنگاو
  ل ھاوکشکدا: یشو کورد

بۆ ئو وت ھنگاوی سوید بۆ بوون ب ئندام ل ناتۆدا نک ھر ئاسان نبوو، بکو  )١
 ک لنگی سارد، بوونی رادەیژایی جدر ش و کۆست بوو. بئ ل کی پ9ترسقوربانیدان  ل

ی ک ئستا روسیا لگڵ سوید ھیتی وە لگڵ بوونی یکتی سۆڤیت ل ھمان مساف
ل ناتۆدا ئوەشی بشی سرەکی ل ھزە راستەوەکانی سوید خواستی بوون ب ئندامیان 

نھاوشت ب ئاراستی بوون ب ئندام کرداریی ی کھنگاوھیچ ھبوو، بم ھرگیز سوید 
کخراوەدال10و ر.   

ئو ھزە سیاسیین ک ل ماوەی زیاتر ل سد سای  یال دیمۆکراتکانی سویدشسۆ     
ب زۆرینی خۆیان نیا ت دەستی وتیان بدەستوە بووە، جا یا بزۆربی جار  دارابردوو

یال ش. ھر سۆ، حکومتیان پکھناوەب ھاوپیمانی لگل ھزگلکی تر ای ،پرلمانی
 ژەی کو ماوە دوور و درکانیش لنگی سارددیمۆکراتوە تیایدا جشابوو  وەک چوارچی کبا

وە ل دوای کۆتاییھاتنی جنگکش تا ھشی سربازی روسیا بۆ  ،داسیستمی جیھانی بسر
سرەکیی  ئو حزب ی سویدسۆشیال دیمۆکراتکانفبروەری ئمسادا،  ٢٤ل  11ئۆکرایناسر 

، نک ھر ئوەل ناتۆدا.  ب ئندامب ئوە وەستانوە ک سوید بک ب بیارەوە دژی  نبوو
سوید ل سانی جنگی ساردا کۆمک دەستپشخری و بیرۆکی خست ناو بواری  بکو

پیوەندیی نو دەوتییکانوە، ک مبست لیان پداگری بوو ل پاراستنی ئو مودا زۆرەی 
بوو. لوەش زیاتر ھی اردەوەدا ب ھۆی جنگی سک سوید لگڵ سیاستی رەسمی ئمریکا

نک ھر یکانگیر نبوو  زۆرک ل ملمالن نو دەوتییکان برامبرسوید سیاستی دەرەوەی 
 ب تایبتی ئمریکا، بکو کوتبووە دژایتیش لگڵزۆر لگڵ سیاستی رەسمی ناتۆ، 

بزارکرد زۆر ئمریکای ا، ، ل بابتی جنگی ڤیتنامدلو رووداوانی ک .سیاستی ئمریکادا
ل  ) بوویال دیمۆکراتکانشوەزیرکی ئو کاتی حکومتی سۆری ئولوف پام (بشدا

                                                           
 وەک بابت و بزونرکی نیوەی دوھمی سدەی بیستمدال ماوەی یکتی سۆڤیت ل  سوید یترس ل بارەی بابتی  9

و دۆستکی گورەی کورد، پۆفیسۆر سڤرکر دیاندا دەکرێ کتابکی مژوونووسی سویدی نھرە گرنگ لو پیوە
   :زۆر ب سوود بتئوردسۆن 

Sverker Oredsson, Svensk oro: Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft, (Nordic Academic Press, 
2015). 

راوەی کاتک باسی ناتۆ دەکین. ناتۆ کورتک "نیھاوپیما" وشی دروستترە لorganization (( ل راستیدا وشی رکخراو  10
ە وشی ) ناگرت خۆی بکو ل بری ئوallianceکھاتووە، ک ل راستیدا وشی "ھاوپیمانی" (ناوەکی و ل چوار وش پ

   بکار براوە.  رکخراو
11  ستا لو ناوەی دوایی تا ئرچی ئگوەک ئۆکرانیا، ئک یا ئۆکراین یاخود ئۆکراینا نھۆی کی  زمانی کوردیدا، بھۆی ب

  دیک، باو بووە.
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 ١٩٦٨ ستۆکھۆم ل سای ل ")Viet Cong(" ی خواروخۆپیشاندانکی برەی ئازادیخوازانی ڤیتنام
رشتیکردنی ) ک بۆ سرپسفیری ڤیتانامی باکور ل مۆسکۆنگوین تو چیان (شانبشانی 

، ئم دا١٩٧٢خۆپیشاندانک ھاتبووی ستۆکھۆم. لوەش ئوالتر، ئۆلۆف پام ل کریسمسی 
، بم زۆر پ رادیۆی سویدیدا وتارکی زۆر کورتل  جارەیان وەک سرۆک وەزیرانی سوید،

 رووداوە ک تیایدا بۆمبابارانکردنی ھانۆی ل الین ئمریکاوە، ب زۆرک ل پشکشکردمانای، 
براوردکردن بوو  ، ک ل ھموویان سرنجاکشترنداچوخوناوی و کۆمکوژییکانی پشتر 

  . 12نازییکان ل پۆسی ھۆۆکۆستدا)تربلینکا (کمپکی  ل نوان ھانۆی و

 پشمرجککانی ئاسایشی نتوەیی و شوەیکی یکالکرەوەشتک ک ب ب ھر حاڵ، 
 ھر بو ھۆکارەش، ئۆکرایناروسیا بوو بۆ سر  ل ریشوە گۆڕی ھشیی سویدجیۆپۆلیتیکی 

  ؛یال دیمۆکراتکانی سویدشگۆڕینی ھوستکی پرەنسیپییان و نگۆڕی سۆ

ب و سوید ل ناتۆدا شتکی فرەڕەھندە، بم بۆ ئم وتارەی بردەست  فینالندئندامتی  )٢
ینوە: ل دیدی ئم دوو وتوە ناتۆ دەتوان ببت دوو رەھندیان دەکتایبتی جخت لسر 

دەستدرژی منکی باش بۆ ئاسایشی نیشتمانییان، وە ب تایبتی رەواندنوەی مترسییان ل از
ل دیدی ئمریکاوە شتک ل الیکی ترەوە، ل الین روسیاوە بۆ سریان. ریمانیی ی گو ھش

ب پیوەندی لگڵ  ب گشتیش چاککردنوەی ناتۆ ،چوونزۆر جیاوازە. بۆ ئمریکا ئم پشوە
(وات بۆ ئوەی ئم وت  ستراتیژکی دوورمودال  بشکزیاتر  ،و روسیا ئۆکرایناجنگی 

، جارکی دیک جلوی سرکردایتیکردنی ئوروپای رۆژئاوا ب توندی بگرتوە دەستئمریکا) 
ب ئگری برەوڕووی روسیا ببتوە، بکو گرنگتر لوە:  ل نزیک موداداھر بۆ ئوەی نک 

و دوورمودا  بۆ روبروبوونوە گورە ستا روودەدات قۆناغی ئامادەکاریی بتئوەی ئزۆر 
ئم روبروبوونوە ب ئگری زۆر  !وات روبڕوبوونوە لگڵ چینک، گریمانکراوەو 

مترسی ئوەی تا ئو کات روسیا و چین  تایبتیب گریمانیی سختتر و ئاۆزتر دەبت، 
ربازییان دروست کردبکی سیمانیرپرسی .13ھاوپرک و بش ئم واتایداھاتوی ناتۆ  ب

                                                           
12   کان، بمریکییوەی ئو کاردان تیبۆ گوتارەکتایب (وەیتنی ئاسایشی ننجومژکاری ئراو) رنری کیسینجر گ ،ھسل وتارەک

:وانب  https://www.youtube.com/watch?v=3S76KwPP8n4  یشتن٣٠/٦/٢٠٢٢دەستگ.  
ب  دیدی خۆم ھاوپیمانی سربازی ل نوان چین و روسیا ئاسان نابت، بم نام نامومکین: ل شوازی ھسوکوتی   13

دیدەکرێ لکی زۆر بجیاوازیی تم دوو وڕئم ەوکراوەکان لیتودە پبواری ئامراز و م کاندا، یدوەنیپتییودەون 
ل کاتکدا دەمک روسیا  :ھژەمۆنی ل سیستمی جیھانیدا پگی شایست و ب تایبتی ل بابتی خۆنواندن و بدەستھنانی

 ستاش لدەریای رەش و ئ قۆقاز، ل ئۆکراینال  تو وئ وە ککالکردۆتوەی یکاربردنی ئامرازەئب کان" لرەق " ل
 soft( سیاستی نرم بم چین تا ئستاش ھر پیەوی، )hard politics(ستی نودەوتیدا یا "سیاستی رەق" سیا

politics ( ویشی ناسراوە ئچین پ ت کسیاس ک لت جۆرنانیا ت"تی زیرەکسیاس" وات )smart politics( ، کندیا ھ
ھرە گرنگیش ل  "سیاستی زیرەکدا"  بنما و خای لوەدەرچوونی. رتناودەب )smart power("ھزی زیرەک"  جار وەک

ئم کلتورە نک ھر چند سد ساک بکو تنانت چند ھزار تمنی کلتوری سیاسیی، ک ل حاتی چین 
 .کیشت!ساناب شکروا ئاسان و بکی ھبژاردەی تکردنتودی سیاسواز و مم شگرتنی چین لک  دەستھبۆ بۆچوون
 Kishure Mahbubani, ”Smart Power, Chinese-Style,” in Theبۆ نموون، بوان:  ەوە،""سیاستی زیرەک دەربارەی

American Interest: Policy, Politics & Culture, Vol. 3, No. 4, March-April 2008, pp. 68-77. 
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چ رادەیک  ات ی ئایا سوید و فینالنددەبت. جا لرەدا پرسیار ئوەو قورستر چند بار قورستر 
، وە ئایا وەک یوەو دوورمودا  ستراتیژیئندامبوونی خۆیان ل ناتۆدا خستۆت ئم قاب

 م گریمانوی ئنوکویست شپ وداییان کردووەدوورم؟؛ستراتیژیی  

لوە دەچ زۆربی جار تورکیا نتوانت ل رگایکی ئاسایی و ل پۆسیکی دیپلۆماسی  )٣
 انکی گورە دتنۆرمادا مرجکانی بسر وت رۆژئاواییکاندا بسپن، بم ک قیر

ەبت دتورکیا ل رگای ئو قیرانوە ئو کات  ،ک جیھانی رۆژئاوا پیوەندیدار دەکات ،پشوە
ی ھاتنی ب لشاوی ژمارەیکی زۆر ل پناھندە برەو وتانی ٢٠١٥خاوەن رۆڵ. قیرانی 

یا نوەی ھاوبشی تورکل رگای نزیکبوو ،رۆژئاوا، دەرفتکی دا ب تورکیا بۆ ئوەی پگیک
بش ئو نزیکبوونوە ھاو ،ب ھر حاڵ دا بۆ خۆی فراھم بکات.لو قیران، و یکتی ئوروپا

کی دیکر شتکی ماددی سنووردار بۆ تورکیا، تا ھوتدەستک زیاتر بوو ب، چونک  ل
یکبوونوەیکی زیاتر ل س ملیۆن پناھندەی سوری ل تورکیا مایوە و نز ،دورمودادا

 تکردن برادەی خزم بگات بوو کوروپاش دروست نتی ئکوان تورکیا و ین وتۆش لئ
 تو وودا و ستراتیژی ئی تورکیا بوو ئامانجی دوورمژینم ونی لویش خواست و خئ ک

  . دابوون ب ئندام ل یکتی ئوروپا بۆ

      ستالئاشکرا دەخ ،دائ جیھان و رۆژئاووازێ تورکیا ب ی کیراناوییق و دۆخئ ل ا، ب
و بری  وەرگرتکوتوون ب شوەیک ل شوەکان سوود  ، تیئۆکرایناھۆی جنگی روسیا و 

ل نزیک  ی سنووردارھندک دەستکوت ، لم قیراندا،. دەکرێ تورکیاقیرانک بچنتوە
جگیر ل ئاستی ستراتیژیدا ئو دەستکوتان ان جگای گوم، بم بدەست بھنتمودادا 
  ؛ نبک ئو وتخزمت ب سیاست دوور موداکانی ب شوەیک ک بکرن 

٤(  ر برامبنی تورکیا برستی نوھ ناتۆ،  خواستی سوید و فینالند بۆل ندامبوونیان لئ
 )ئندامی پرلمانی سوید(باوە رۆی کوردانی تاراوگ، زۆر ب تایبتی ناوی ئامین کاک

و ب ئندام پرلمان، دواتر ببریبوونی پ ببدەرکوت. ئامین پشتر لسر لیستی پارتی چ
سربخۆ یا راستتر، ب دەربین سویدییک  خۆی لو حزب راگیاند بم وەک پرلمانتارکی

بم رەھندی کوردی  یدا بردەوام بوو.ل پگک 14)سیاسی "یاخیبووی" – politisk vilde(بین 
ل مسلی بوونی سوید ب ئندام ل ناتۆدا تنھا ل رۆی رەوەندی کوردی و ب سیمبۆلبوونی 

و سنوورە  ، راستییک زۆر لوە ئاۆزترەئو رۆ ل رگای ئامین کاکباوەوە کورت ناکرتوە
نزکانی سویدیش دەبنیشتمانیی .  

                                                           
) vilde politiskنجاو بن بۆ شوازە سویدییکانی وشکان (یا "یاخی" دەکرێ دوو ھاوتای گو "یاخیبووی سیاسی"چمکی  14

 بوو ک حزبکی انئو جۆرە پرلمانتاری لبکارھات وە مبست  ١٨٩٥). ئم چمک بۆ یکم جار ل سای vildeیا (
کردن وەک ئندامکی سربخۆی پرلمان. لو کاتوە ئم شوە بناو نبم ھر بردەوامیش دەبوو ،جدەھشت انخۆی

  ھر ماوەتوە، ئگرچی رەخنشی لسرە.
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 پککبم بردەوام،  دا لگڵ تورکیای ئندامی ناتۆاس لی پکک نزیکی چشڕ     
 تی لتایب وروپا (بئ شتر لکان، ١٩٨٠پ ندلوروپا ھتانی ئو ک لنراوە بناوی لک 

 تی لتایب کاربردنی زەبر و زەنگ (بی "کان) ١٩٨٠بلسم تی لتایب پاکتاوکردنیب" 
بشکیش لم ھبت ل وتانی ئوروپا.  ئو حزب پشوی ل برپرس و کادرانیژمارەیک 

. ھر ئم رووداوانش ١٩٨٥و  ١٩٨٤، ب تایبتی ل پاکتاوکردن لسر خاکی سوید ئنجامدراوە
بوون ھۆی ئوەی ک سوید یکم وتی ئوروپا بت مۆری "تیرۆریست" بوون ل پکک بدات، 

ل پاکتاوکردن ل ئم پشخان ب ھر حاڵ  !15شاری ئمریکا، ناتۆ یا تنانت تورکیادوور ل ف
یارمتیدەر بوو بۆ ئوەی دواتر، وە ب داواکاری تورکیا، ھندک ل وتانی ئوروپای رۆژئاوا 

، ئگر چی پکک ب تیرۆریست لقم بدرێکتی ئوروپا یپکک ل الین ئمریکا و 
وام ب رەسمی ئینکاری ئوەی کردووە ک خۆی وەک رکخراو ل پشت ئو پاکتاوکردنوە بردە

سادەیی گر ھوی سینوەی ئم ھموو پشینی بدرێ و وا ونابکری  ،ت. کوابتبوو
وەی کشوەک ئ ی بتیرۆر ککت یست ناساندنی پنجامدرابفشاری تورکیا ئ نھا بشتر تپ

  ت. سریھداب ،بوونی سوید ب ئندام ل ناتۆ ان، ل سر و بندیم دوایلیا 
اوەک ل رئگر چی ل سانی رابردوودا پکک ھوی زۆری دا بۆ ئوەی ناوی رکخ     

، یشدائاماژەی ھندک پووەچوونی باشبوونی ئم ھون لگڵ  .دەربھنرت تیرۆرلیستی 
اوە لم کۆت و بندە رزگاری نبووە. ل سانی رابردوودا دوو تا ئستاش ئم رکخربم 

 وەی پکک تا رادەیک بتوان کاریگریبۆ ئ پشوەچوون، زۆر یارمتیدەربوون دوو شت، یا 
) پکک، ل ١لسر خۆی و خباتکی کم بکاتوە:  تیرۆریستناساندنب نگتیڤانی 

ۆیی ل بکاربردنی زەبر و زەنگ لسر خاکی وتانی کانوە دەستی ھگرت ل زدەڕ١٩٩٠
 وروپای رۆژئاوا دژ بدەنگی ناڕازی، ئ و حزبوەش ئل جگ ب وتوو بوو لرکس

 تانی رۆژئاوادا، وەک بۆ نموونو ی لکباتزراوەییکردنی خدەنیکردن" و "دامم"
 یراندنی کناکی تلڤزیۆنی جیھانپرلمانی کوردستان ل دەرەوەی وت، دامزدروستکردنی 

) جنگی دژی داعش یارمتیدەرکی گورە بوو بۆ گۆڕینی ٢کۆنگرەی نتوەی و. . . ھتد؛  و
 ردەوام بب ک ککخراوی" رنتیرۆر"ومرۆڤای کدار ککی چزم دراوە، بۆ ھقتی یست ل
  (وات داعش) بپارزی. رۆری ئم ھزە تاریک یپویستی پبوو بۆ ئوەی خۆی ل ت

                                                           
  ١٩٨٤-٦-٢٠ل شاری ئۆپساال ل  :دوو نموون ل تیرۆرکردنی ئندام و کادیرانی پشووی پکک ل سوید روویانداوە  15

پشتر جتین گونگویر، ک  ١٩٨٥-١١-٢وە ل ستۆکھۆم ل ئنوەر عتا، ک پشتر وازی ل پکک ھینابوو، تیرۆر کرا 
ئندامی کۆمیتی ناوەندی پکک بوو وە وازی لو حزب ھنابوو، تیرۆرکرا. جتین پشتر ل فرەنسا بووە و دواتر 

شوناسکی نوی پدرابوو وە ل ژر  ەوە)säkerhetspolisen( ی سوید"پۆلیسی ئاسایش"ھاتۆت سوید وە ل الین 
و  ھر ل سوید دەستگیرکرانژەکان و یاریدەدەرەکانیان دا بکوشتیاحھردوو ل پارزگاریی پۆلیسی ئاسایشدا بوو. 

؛ ١٧/٧/٢٠٢٢دەستگیشتن  https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism_i_Sverige#PKK_1984-1999 بوان:دادگاییکران. 
 :وانبۆ وردەکاری زیاتر بErik Hjärtberg, ”Bakgrund: morden på PKK avhoppare.” 

https://erikhjartberg.se/journalistik/bakgrund-morden-pa-pkk-avhoppare/ یشت١٨/٧/٢٠٢٢ن دەستگ.   
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ئم رووداوە زۆر شتی گۆڕی، ھروەھا  ئۆکراینابم، ھر وەک چۆن ھرشی روسیا بۆ سر 
یستبوون" سرلنوێ تیرۆردەرفتکانی پککشی بۆ "نۆرمابوون" وە رزگاربوون ل مۆری "

 ندام لئ ڵ داواکاری سوید و فینالند بۆ بوون بگت، لنانکخاوکردەوە، تناتۆدا، جار ی دیک
پکک ب توندی پادرایوە بۆ چوارگۆشی ژمارە یک: زدەبوونی مترسی بۆ سر ئوروپای 

ندھ کی دیکۆنیا و ھیتر، جارلتیک، سوید و فینالند، پۆتانی بتی وتایب ک کارتی رۆژئاوا ب
کارتی   دەمک بوو بۆیاریکردنی جیۆپۆلیتیکی ب ھزی خست دەستی تورکیا، ک ئو وت

می ئم گۆڕانکاریی جیۆستراتیژیی ریشیی ل سیستک دەرکوت ب ھر حاڵ، ! دەگڕا لمجۆرە
بھزترە: لم  جیھانیدا ل ھاتو ھواری پکک، ئامین کاکباوە و کوردان ب گشتی زۆر

ۆر ی خاوەن دەوتن زنۆلیتیکیی بنڕەتییدا توانای یاریکردنی ئو نتواگۆڕانکاریی جیۆپ
. کورد، وەک نتوەیکی بدەوت، نک ھر ل نتوە بدەوتکانبھزترە ل برامبر 

 وھادا ناتوانکی ئتوگۆڕانکاریی ب کی دیککو جارکارتی جیۆپۆلیتیک بکات، ب ندی یاری ب
و کارتکاربردنی ئی بڕەشر فشار و ھژ توکارتی جدەک یۆپۆلیتیک،، وات ن نالی وە لت

  ؛، دژ ب کوردسردەستکانوە، ب تایبتی تورکیا

زیانبخش بت بۆ بوون ب ئندام ی سوید ئم ھنگاو ، ل گۆشنیگایکی سویدییوە،دەکرێ )٥
وەک وتکی بالینی ریزلگیراو  ل ماوەیکی دوور و درژدا، اوەی ئو وتیانربۆ ئو پگ دانپ

 کگرتووەکان وە  ،ئاستی جیھانیدالوە یتن وایکردووە ک یگم پشتر ئناوە. پدەستی ھب
ب رۆی ئو وت روو ل سوید بکن بۆ ئوەی زۆر جار پیش ئویش کۆمی نتوەکان 

رۆی کارای خۆی  ی ئاشتی ل ملمالن جیا جیاکانداکاری برقرارکردنل یا  ھست ناوبژیوانی
. ل راستیدا ئم پگی وایکردووە ک ھندک جار سوید ل کۆمگی ئکادیمی و 16نببی

دەکرێ زۆر نموون، ھر   ناوی بھنرێ. )moral superpower(دیپلۆماسیدا وەک "زلھزی مۆرای" 
ل پشوەچوونکانی رۆژھتی ناوەڕاست، بھنینوە ک لودا سوید رۆی برچاوی ھبووە: 

ۆنی ک کۆمی نتوەکان ل پۆسی یکالکردنوەی یداریی سوید لو کۆمیسبش) ١
دوو جار ) ٢ناردی عراق بۆ لکۆینوە؛  ١٩٢٥-١٩٢٤کشی ویالیتی موس ل سای 

سرۆکایتی لیژنی نتوە یکگرتووەکان بۆ پشکنینی چکی کۆمکوژ ل عراقی دوای جنگی 
روەھا ناوبژیوانی ل نوان عراق و ئراندا بۆ کۆتاییھنان ب جنگ ھ) ٣کوەیت درا ب سوید؛ 

ل ملمالنی ئیسرائیل و فلستین، ھر ل دامزراندنی ئیسرائیلوە، ) ٤ل نوان ئو دوو وتدا؛ 
.یم دۆسییوەندیدارەکانی ئپ کارە دیپلۆماسیی بووە لشداری ھجۆرەھا رۆڵ ب سوید ب   

  
  

                                                           
 ک رۆی گرنگیان بینیوە ی ب رۆی شارەزایانی سویدیوە ھیدنلرەدا دەکرێ تنھا س نموون بھنینوە ک پیوە 16

 ١٩٥٣سکرتری گشتی نتوە یکگرتووەکان بوو ل  ،داگ ھمرشیلد -١ل کار و چاکییکانی نتوە یکگرتووەکاندا: 
 .ھانس م -٣؛ کوژیی کۆمبوو ب سرۆکی کۆمیسۆنی داماینی عراق ل چک ١٩٩١ل  ،رۆلف ئیکیۆس -٢؛ ١٩٦١تا 

   بۆ پشکنینی چکی کۆمکوژ ل عراق.، ٢٠٠٣تا  ٢٠٠وە یکگرتووەکان بوو ل کۆمیسیۆنی پشکنینی نت  سرۆکی ،بلیکس
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  سیقۆی سوید، فینالند، تورکیا یاداشتنامی
 تیشک بخین وەدەدەین ل الیککی و پشینیکی گشتی، ھوڵ شدا، جگ ل پباسلم بشی 

، وە ل الیکی تریشوە ھوڵ دەدەین تیشک  سقۆیکدەقی یاداشتنامی لکگیشتنسر 
کدەق یشتن لگت ر جیاوازی لس ینبخ پ نوان الین یاداشتنال یوەندیدارەکان ب.کم   

مسلی مترسی بۆ سر ئاسایشی  ئۆکرایناروسیا بۆ سر  ی سربازییدوای ھش یکسر
تر بتیبم ب تای ،وروژنرا، لمانش ب تایبتی فینالند و سویددەوت ی کۆمک یشتمانن

ای ی جیھانیدا، داگیرکاریی روسیب تایبتی ل سانی جنگی دووەم ،ک ل رابردوودا فینالند
  . وە ل رووی جوگرافیشوە سنووری ھاوبشی لگڵ روسیا ھی ئزموون کردبوو

      وت کر زوو دەرکبوو ھویست نکی زۆر سوید و فینالندپن بۆ  کاتچاوەڕوان بک
انی ناو دانیشتول ک خواستی بوون ب ئندام ل ناتۆدا ب شوەیک بۆیان روون ببتوە ئوەی 

د ب ئاسانی باس ل سروی پنجا ل س حاتدابرزبۆتوە، ئیتر ل ھردوو  ئو دوو وتدا
 ەوەیدسو ب الی. داوتکانیان ببن ب ئندام ل ناتۆ بوون ل دانیشتوان کرا ک خوازیاری ئوە

ەنگدان وە دواتر دل ناتۆدا، ب ئندام  وونب ستی خوالفینالند ل برزبوونوەی دەنگی "رەسمیی" 
وید رگای لبردەم دووبارەبوونوەی ھمان پۆس ل س ،بو ئاراستی ل پرلمانی فینالندی

ن کردەوە، چونک ھر زوو سویدییکان ئو ئاماژەییان دابوو ئگر فینالند بیار لسر بوو
 وەیئبۆ  دەبت تنانت یکالکرەوە، ،ب ئندام ل ناتۆ بدات ئوا ئو بیارە بۆ سویدیش گرنگ

 ئم روویدا. رک ،یشدواجار .پ ھگرێ ناتۆدابۆ بوون ب ئندام ل  ل ھمان ئاراستدا
الند ا ئستا سوید و فیندەکرێ لسر بنمای تبینیکردنی ئم پشوەچوون ئوە بین ک ت     

دوو ئوەی ئم دوو وت وەک  ردۆت پشب شوەیک بل ناتۆدا  یانب ئندامبوونی پرسی
یاداشتنامی دەکرێ ھر لبر ئوەش  دڕایدا.یل سیستمکی کۆنفبن  "یکی سیاسی"

وو دوەک  بم "،رەسمییکیوە "س قۆیی ەل روو ، سرەڕای ئوەیلکگیشتنی مدرید
ۆیدا کی ترەوە، ئمش خۆی ل ختورکیا ل الیک وە سوید و فینالند ل الیوات ببینرێ:  شقۆی

!خرنج و بایگای سج  

 ،ئندامبوونی سوید و فینالندببۆ وتنی نخر گل  ،ھر ل سرەتاوە مبستی سرەکی تورکیا
و کاری  تر: یکم، مسلی پداچوونوەی ھوستکانی پشنسرەکی بوو شتیدوو 

؛ دووەمیشیان، مسلی 17بزووتنوەی "فتۆ"و  بوون و چاکییکانی پکک مڕوبش لاھ
 یھوست و یکالکرەوە ھرە گرنگخای ، بم ل الین سویدەوە فرۆشتنی چک ب تورکیا

ککپ ی تیرۆریزم و للسوەی دید بۆ مچوارچ ل یم دۆسیی ئدیاریکراویش مام ب ،

                                                           
 وجنورجونوەی ؛ )Hizmet( خزمت ، وەک جونوەیل راستیدا ئم بزووتنوەی ب چند ناوک ئاماژەی پ دەدرێ 17

وەی ؛ وە فتۆ (وەک کورتکرازەمان سعید عزیز نورسیلبدیعوی )نور((وەک ئاماژە ب نووسراوەکانی  نوریا جونوەی 
.کرکردەی رۆحی بزاڤن) سال گوتحوکار براو ناوی فتۆ" بی "فدا وشکییقۆس دەقی یاداشتنام ە، وەک دیارە ل

  ئاماژە بۆ بزووتنوەکی فتحوال گون.
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خای سھمی یاداشتنامی لگکیشتنی سقۆی  ھر زوو ل ،. ھر لبر ئوەشمام ل تکیدا
اتووە ک یکک ل رەگزە ھرە سرەکییکانی ناتۆ ھاوسۆزی ئوە ھ فینالند و سوید و تورکیا

بشی نگۆڕ بووە ل برەوڕوبوونوەی تیرۆریزم، ل ھموو فۆڕم و شوازەکانی وو کاری ھا
ب دوو ریکخراوی  یپگو  پیدید و فینالند ل خای چوارەمی لکگیشتنک سو .18دادەرکوتنی

تیرۆریستی نازانن ک ئم ل سرەتادا خواستی تورکیا بوو. بم ل الیکی دیکوە ئم دوو 
ل خای پنجمدا بواری  ل الیکی ترەوە، .19اوە بکنروت ئامادە نین پشتگیری ئم دوو رکخ

ک ئیتر رکخراوە "نزیککان" ل پکک بخرن خانی ئوە ھی تورکیا تفسیرکی ئوھا بکات 
"فینالند و سوید پابندن ب رگریکردن  . لم خادا ئم ھاتووە:رکخراوە تیرۆریستییکانوە

ل چاکییکانی پکک و رکخراوە تیرۆریستییکانی دیک و درژکردنوەکانیان، ھروەھا 
سانو ککی ئو گروپ و تۆچاکانی لکخراوە تیرۆریستییر نزیکن ل دان کم  .20"ڕانئ

کانی لئاماج تورکیا ک بواری زۆر دەدات ب ڕدەقوەی زۆر مسککردنرترە زۆریبی ھب 
چاکیی کوردییکان بپکی، بم ل الیکی دیکوە دەقک "الستیکیی" و بواری تفسیری جیا 

بواری یاسای نودەوتی (ئوڤ  سویدییکانی  ھرە شارەزایکک لبۆ نموون،  جیا ھدەگرێ.
ب تایبتی جخت دەکاتوە ک کشیک ) ١، ستودیۆ ١یکی رادیۆی سوید (پۆل گفتوگ )برینگ

کاتک باس ل "رکخراوە  ،ل تگیشتنی جیاواز دروست دەبت ل نوان سوید و تورکیا
 ت، چونککانی تر" دەکرستیرۆریستیی ل ،چیی کخراوانو رست لبوید نازانرێ م" تبھ

    .21"جگ ل پکک خۆی
ئو خای ک زۆرترین قس و باسی لسر کراوە، ل ئاستی رەسمی و ل پانتایی رای       
ل الین فینالند و ، مسلی رادەستکردنی ھندک کس ب تورکیا فینالند و سویدیدا گشتی
ل رۆژی کۆتایی کۆبوونوەی لوتکی ناتۆ ل مدرید، دەربارەی ەیوە، لم بار. وەسویدە

 س ٣٣پرسیاری ئایا سوید ئامادەیدیدی تورکیا تیرۆریستن ،ک ب وە ،ک؟رادەستبکات 
کسن  ٧٣کس نیین بکو  ٣٣گوتی جارێ پویست ئوە راستبکینوە ک ل وەمدا ئردۆغان 

دەربارەی  ،بگرن. ل الیکی ترەوە سوید رز ل پیمانک ھی کوە تورکیا چاوەڕوانی 
پرسیاری ئوەی ئگر یاسای سوید و رساکانی یکتی ئوروپا رگر بن ل رادەستکردنکی 
                                                           

ateral memorandum between Türkiye, The Trilبۆ بینینی دەقی لکگیشتن سقۆیک بوان پگی رەسمی ناتۆ: 18

Finland and Sweden, 28 June, 2022.  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_197342.htm?selectedLocale=en.   یش٤/٧/٢٠٢٢تن دەستگ. 
 . 2022June,  28, The Trilateral memorandum between Türkiye, Finland and Swedenوان:ب  19

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_197342.htm?selectedLocale=en.    یشتن٤/٧/٢٠٢٢دەستگ.  
 The Trilateral memorandum between Türkiye, Finland andوان خای پنج ل یاداشتنامی لکگیشتنی سقۆی:ب  20

Sweden, 28 June, 2022.  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_197342.htm?selectedLocale=en.    یشتن٤/٧/٢٠٢٢دەستگ.  
21  :دایم لینکل واوی گفتوگۆک2 ت--juni-30-tte-rigesradio.se/avsnitt/studiohttps://sve  یشتن١/٧/٢٠٢٢دەسگ  

 تی لتایب برینگ، ب تی بۆ کوردبووە  ناسراوکان، ١٩٩٠ئوڤدۆستای ی بواری یاسا بو شارەزایانل ککی وە ی
ان اق و باشوری کوردستنودەوتی ک ھر زوو ل کتبکیدا ئاماژەی ب "دەستوەردانی" نتوە یکگرتووەکان ل عر

 .داکرد وەک وەرچرخانک ل مژووی ئو رکخراوە جیھانییدا و ل سیستمی نوی جیھانی و یاسای نودەوتی
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ان لم بارەیوە باو ب نبوو وە لوە دەچ ھر غئوھا، ئو کات چی دەبت، وەمی ئردۆ
ار بت ک جبجکردنی یاداشتنامی لکگیشتنی سقۆی لوە ئاگاد خۆیشی زوو الینی تورکی

، وە بر ل ھر شتک بواری تفسیری جیا جیا، تنانت (تورکیا، سوید، فینالند) ئاسان نابت
یکتریش، ھی وە .22دژ بی رادەستکردنلسکمسانی  ی کمی خاھشی سب زیاتر ل

کانی سرنجاکشیکک ل رەھندە  ،. ب ھر حاڵئاماژەی پدراوەدا ی یاداشتنامکھشتم
ئوەی ک وشی کورد لم بشدا نھاتووە، ئمش بۆخۆی ھمایکی  مسلی رادەستکردن

باش،  تبکی ترەوە، ھالی وانین. لب کلسم وە لکی کوردیینیگایگۆش ر لگئ
و رسا ناوخۆییکانی سوید و فینالند وە   مسلی رادەستکردن پیوەندیدار کراوە ب یاسا

" رجدار کراوە بروەھا مھوتننامککر یماننامیا پ ")convention( ڕ یموروپا لتی ئکی
ھر زوو ئوڤ برینگ ل گفتوگۆیکی گرنگی  ،وەوەو. لم ر"گوناھباران"مسلی رادەستکردنی 
چونک ب  ،نیگران بنکوردەکان ویست ناکات ) ئاماژەی بوەدا ک پ١رادیۆی سوید (ستودیۆ 

و شارەزاییشتنی ئگی تویستی ١ :پو پ "کی سیاسییییاننامب" یشتنکگم یاداشتی لئ (
ھروەھا  ،سوید و فینالنددا یا نیشتمانی ی ناوخۆییب برجستکردن ھی ل بواری یاسا

دەب ھر زوو ئوە بگوترێ ک کش ) ٢دا؛ ل رککوتننامی یکتی ئوروپابرجستکردن 
ب ک کاتک قس دت سر ئوەی  ،بکو ل "پناسی" جیاوازدا ھی ،نک ھر ل یاساکان

) سوید وەک کۆمگ و دەوتی ٣؛ نکردەچۆن پناس و "تیرۆریزم" دیاریکراوی "تیرۆریست" 
ئگر ب وردی  ،دنوەی کسانی کوردیاسا ھیچ ھنگاوک ناھاوژێ ب ئاراستی رادەستکر

گرتبر چاو نبکانی خۆی لوە زۆر جیاوازی .یاسا نیشتمانییم رووەشرووی یاساوە،ل ل ، 
ل راستیدا ل ھمان ئاراستدا، وە دەکرێ  .23ھن ،پیوەندیدار ب تیرۆریزم ل تورکیا و سوید

م شارەزایری رای ئر کاریگژ ین لیوھانسۆن (وەزیری داد و ناوخۆی سوید) ، مۆرگان داب
ئوەی پشتاست کردەوە ک ) ٣٠/٦/٢٠٢٢وات (ک ئوڤ برینگ قسی کردبوو ل ھمان رۆژ 

دەب  -أبۆ رادەستکردنی ھر کسک دەب ھر نب س رەگزی گرنگ لبرچاو بگیرن: 
گاوەک یکانگیر بت دەب ھن -بکانی سوید بت؛ ییسا ناوخۆارادەستکردن ل رۆشنایی ی

بیارە جختکردنوە لوەی ک ھروەھا  -جلگڵ رککوتننامی یکتی ئوروپا؛ 
دەستی  کیکاریگریی ھر جۆرە لو پارزراون دور  ل سوید دادگاکان کانیسربخۆ
ھروەھا ئوەی جختکردەوە ک "ھاونیشتمانیانی  .لسر دەستی دادوەری جبجکار

   .24ناکرنوە ی" ب ھیچ جۆرک رادەستسوید

                                                           
22  :وانب  

https://www.youtube.com/watch?v=_VR87z5JZ1c یشتندە١/٧/٢٠٢٢ ستگ.  
232--unij-30-ett-https://sverigesradio.se/avsnitt/studio  یشتن١/٧/٢٠٢٢ دەسگ.  

 
svenska-https://sverigesradio.se/artikel/justitieministern-: ٣٠/٦/٢٠٢٢لدوانی مۆرگان یوھانسۆن ل رۆژی   24

medborgare-utlamnas-inte یشتن د٣٠/٦/٢٠٢٢ەستگ  
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 ،تیادا بکرێ دا گۆڕانکاریک تورکیا زۆر مبستی بوو ل برژەوەندی خۆی ،بابتکی تر     
 ل دا ھاتووە ککوتی یاداشتنامی حخا وە لم بارەیسوید. ل ک بوو لینی چی کلسم

و سویددا نیی. جگ  دتورکیا، فینالن ئستادا ھیچ بایکۆتکی چک کرین و فرۆشتن ل نوان
لوەش سوید پابندبوونی خۆی دووپاتکردەوە ک ب یاسا و رسا نیشتمانییکانی خۆیدا، لمڕ 

 ،بستی بدەستھنانی چک زۆرب م ،ئاشکراش ک تورکیا. 25توەچھناردەکردنی چک، دە
وەک کارتکی گوشار بۆ ھوستی نرنی خۆی برامبر سوید و فینالند دوورتر رۆیی وە 
ب ھوستی پشووی خۆیدا بچتوە لمڕ  ئم وتبکارھنا بۆ ئوەی سر ئمریکاش 

مسلی ب ھیچ شوەیک ل  ئم راست .ب تورکیا ١٦فرۆشتنی فۆکی جنگیی ئف 
دا کگیشتنی سقۆی نوان تورکیا و سوید و فینالندیاداشتنامی لییا دەقی چوارچوەی 

 م ئاشکرایکراوە، بوەباسنم بارەیردۆغان و جۆ بایدن لوان ئن گفتوگۆ ل ھاوکات ک ،
ئو ل دوایین رۆژی  ،وەیلم بارە .کراوە لگڵ کۆبوونوەی لوتکی ناتۆ ل مدرید،

ک بۆ رەجب تیب ئردۆغان رکخرابوو،  ،یداوە ل کۆنفرانسکی رۆژناموان کۆبوونوەی
بۆ تورکیا  ١٦ھناردەی فۆکی جنگی ئف  گرەنتی ئردۆغان دەربارەی ئوەی ئایا تورکیا

ب دەردەکوت ک مسلک یکالنکراوەتوە:  ئردۆغاندا ؟ ل وەمکییا نا وەرگرتووە
لو  الینی تورکیبم  "ئرنیی،" سرۆک جۆ بایدن ھوستی ئگرچیگوتی ئردۆغان 

 ،ک ل نوان دیمۆکراتکان و کۆمارییکاندا ل کۆنگرسدا ھی ،ھاوسنگیی ھستیارەی
بین ئگری کردنوەی دەرگای داخراو بسر ھناردەکردنی  ێبم واتایش دەکر .26ئاگادارە

بۆ ماوەیکی ککیان ئوەی ک یبۆ تورکیا ھردوو ئگر ھدەگرێ:  ١٦فۆکی جنگی ئف 
ئم  ،ب بارکی دیکدادووەمیان ئوەی ک، تریش ئم دەرگای ب داخراوی دەمنتوە، بم 

 ١٦ھبت پویست بگوترێ ک مسلی فرۆشتنی ئف  .27بتی ھشدەرگای ئگری کرانوە
وە ھی ک سانک ل نوان ب تورکیا یا نفرۆشتنی زۆرتر پیوەندی بو جۆرە پیوەندیی

تورکیا و روسیا پرەی سندووە، ب تایبتی بیاری تورکیا بۆ کینی سیستمی موشکی ئس 
ئم بابتش گۆڕانکاری  ئۆکرایناب ئگری زۆر دوای ھشی روسیا بۆ سر  بم. ٤٠٠

  بسردا دت.

ردەو ئاراست ب ئاشکرا دەرکوتن. ھر زوو دوای مۆرکردنی یاداشتنامی لکگیشتن دوو دیا
ل الیکوە برپرسانی فینالند و سوید ل نیگرانییکانی کوردان گیشتن و ب شوازی جیا جیا 

کنیاییاندا دەربارەی یاداشتنامکردنیدا،  دجبتی جحا رلرامبب ر زوو یشلرۆکی دا ھس
ی خۆی لو جبجکردن نشاردەوە. دواجار نیگرانی و گومای ئردۆغانتورکیا رەجب تیب 

                                                           
25 . t/cps/en/natohq/official_texts_197342.htm?selectedLocale=enhttps://www.nato.in  یشتن٤/٧/٢٠٢٢دەستگ.  
26 ئ وانرە، بک کاتژمی یماوی نزیک دا، کوانییرۆژنام و کۆنفرانسردۆگان لکانی ئموو قسم بۆ بیستنی ھ

 :یوەندییپ  
https://www.youtube.com/watch?v=_VR87z5JZ1c یشتن١/٧/٢٠٢٢ دەستگ.  

27  :وانبhttps://www.youtube.com/watch?v=_VR87z5JZ1c یشتن١/٧/٢٠٢٢ دەستگ.  
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 وە١٨/٧/٢٠٢٢لنموە وەبیربھئ کی دیکت جارویاند "دەمردۆغان رایگت و  ،، ئر بگئ
 .28"ل پناو جبجکردنی مرجکانماندا ھنگاوی پویست نھاوژن، پواژووەک سدەکین

مۆرکردنی یاداشتنامی سقۆی ب  ئوە پشتاست دەکاتوە کم ھوستی ئردۆغان ئ
شوەیکی باوب گومانکانی تورکیای برامبر سوید و فینالند، ب تایبتی برامبر ب سوید، 

کۆمک ناکۆکی قوڵ ھن لمڕ پناسی تیرۆر، دیدگای جیاواز  ش،جگ لوە .نڕەواندۆتوە
ھردوو ال ل ل نوان ل یاسا و رۆی دەستی دادوەری و ب گشتیش جیاوازی 

جگ لمش راست ک یاداشتنام لسر دەستی سکرتری گشتی ناتۆ  انیاندا.جیھانبینییک
 یک ب یکیی نسوید و فینالند دەب ل پرلما پسندکردنیبم دواجار پۆسی  ،مۆرکراوە

ندامانی ناتۆدا تربئسپم ممانی تورکیا ئرلشدا پتم حاوە.ێ وە لکالدەکاتی یل  
  
  

   دەرەنجامگفتوگۆی زیاتر و 
ئم باس ھوک بۆ تیشک خستن سر یاداشتنام سقۆییکی نوان سوید، فینالند و تورکیا 

ئم یاداشتنامی تنھا ھمایک بۆ گۆڕانکارییکی ل الیکی ترەوە، ل دیدکی کوردستانییوە. 
. ئم گۆڕانکاریی زیاتر خۆی ل دا پیوەندیی نودەوتییکانگورەتر و ریشییتر لفراوانتر، 

، ک دەکرێ بین لگڵ مسلی خمندنی یا ھاتن کایی سیستمکی نوی جیھانیدا دەبینتوە
، ١٩٩٠. راست ھر ل سای تکانکی گورە و گوھری بخۆوە بینیوەرووداوەکانی ئۆکراینادا 
نی کوەیت ل الین عراقوە، جۆرج بوشی باوک "سیستمی نوی جیھانی" کمک دوای داگیرکرد

ئگرچی راگیاند، ک زیاتر ھمایک بوو بۆ سیستمکی تاک جمسر ب سرکردایتی ئمریکا. 
ی ئلقاعیدە بۆ سر واشنتن و ٢٠٠١ی سپتمبری ١١شکستی عراق ل کوەیت ھشکانی 

نی بھاری عرەبی س دەرفتی مژوویی بوون بۆ ئمریکا نیویۆرک وە دواتریش رووداوەکا
ی سی و دوو ساڵ دوا. 29بۆ ئوەی ئم سرکردایتیی ب دەست بھن، بم ئم روویندا

                                                           
28  https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=59438 یشتن ٢٠٢٢/٧/١٨دەستگ  

  
ھاری ب ل انیرووداوئو ب تایبتی ل سرەتاکانی  ،ل راستیدا دەکرێ بین ک سرەتاکانی ناڕەزایی چین و روسیا  29

یان وابوو ئک رواسیا و چین پوتن، کاترەبیدا دەرکالیع ل زاند کلیبیا ب یان لنو ھنمریکا و ناتۆ ئ  وەتن
ۆکراینا، تا بم گومانی تیا نیی ک رووداوەکانی ئ. . . دیاریکرابوون ،لو وتوەردانی ناتۆ بۆ دەست، ەکانوەیکگرتوو

ر نی. ئاشکراش ک زیاترادەیکی زۆر، ھی جیاکرەوە بوون ل ئاراستی سرھدانی ھماکانی سیستمکی نوی جیھا
ب "تاکەوی" ویالیت  ترازی نابروسیا چیتر جخت کردۆتوە ک تین ئوەی ل جارک سرۆکی روسیا پو

کگرتووەکانی ئوین یوەندییپانتایی پ دەومریکا ل شیم پکاندا وە بی سیییکای نانکی روسیا خوازیاری ھستم
کاندا تا جنگی ١٩٩٠م بۆچوونش ماوەی نوان کۆتاییھاتنی جنگی سارد ل سرەتای. ب پی ئجیھانی ھاوسنگترە

ماوەی ھوڵ و خباتی ئمریکا بوو بۆ برجستکردن و جگیرکردنی  ساڵ) ٣٢ماوەی ،کم یا زۆروات، (ئۆکراینا 
سیستمکی جیھانی ب سرکرادایتی و پشەویی خۆی. لم ماوەیشدا ئمریکا ھرنب س دەرفتی بۆ رککوت بۆ 

ک ئوانیش جنگی  "،سیستمی نوی جیھانی نگیشو پ ئندازیار"پگی  نانیبدەستھدیان ل وەرگرێ بۆ ئوەی سو
 لقاعیدە لکانی ئشری ١١کوەیت، ھمبپترەبی ٢٠٠١ی سھاری عبوون وە رووداوەکانی ب.  



 www.burhanyassin.com  

 

16 

، ئستا باس ل دەرکوتنی ئۆکراینال ئاکامی ھشی روسیا بۆ سر  قیران و شڕی کوەیت،
گیراو" لو سیستمدا  -ل  - وەک زلھزکی "رز سیستمکی جیھانی دەکرێ ک روسیا خوازیارە

  مامی لتکدا بکرێ.
      نھا لناتۆدا ت ندام لئ ردا ناکرێ خواستی سوید و فینالند بۆ بوون برامبب ل

سنووردار بکرێ، بکو ئم  ئۆکایناکاردانوەیکی کاتیی برامبر ھشی روسیا بۆ سر 
 دا،ی ئم دوو وتسڕانکاری ریشیی و دوور مودان ل دۆخی جیۆسیاھنگاوە رەنگدانوەی گۆ

 تو وریتی ئن ورەبوو لژوویی زۆر گکی ماننگاوی سوید دابداھاتوو. ھ روو ل ل
سد زیاتر ل دووبۆ نبوون ب بشک ل ھیچ شڕکی ئیقلیمی یا جیھانی ل پداگریی بردەوام 

 ا،یسویدل رووبری فراوانی رای گشتی  یی ئم ھنگاوە، رەنگدانوەکان. ب گورەسای رابردوو
فرە ڕەنگ و  ،لمڕ مسلی ئندامبوون ل ناتۆدا ،بۆچوون جیا جیاکانی ھزە سیاسییکان

  بوون. و پ ل دژایتی ھندک جاریش توند 
خومینی وابوو ک کاتی  بیاری بوون ب ئندام وەک بیاری ئایتوالبۆ سوید دەرەنجام،      

خۆی گوتی "رازیبوون ب راگرتنی شڕ لگڵ عراق ب مانای خواردنوەی برداغک ژەھر 
خواردنوەی برداغک ژەھر بوو! ئوە دەم بۆ ئوەی ئو بیارە دت،" کوات بۆ سویدیش 

ئم بیارەی کوردەکان ل جددیتی بوو مسلکوە بم باشتر  ستانییکیکورد ەل روو
سوید بگن وە لوە ب ئاگا بن ک بۆ سوید بیاری بوون ب ئندام ل ناتۆدا بیاری بوون یا 

ب مانایکی تر الینی کوردی، رەسمی نبوون، ل گۆشبینینی ئاسایشی نیشتمانی ئو وتدا. 
برژەوەندیی  ل، بین، یا باتر بەوەییا نارەسمی، پویست بوو نیگرانییکانی خۆی نخات سر

نیشتمانییکانی ئو وت. باشتریش وابوو بر ل خستنووی ھر تیبینییک ل گۆشبینینی 
ری خۆی، بۆ ئو یییوە، سرەتا ب جوانی تگیشتنی خۆی، وە تنانت الینگستانکورد

وید بت یا ل ھنگاوەی دەربیایی ئوجا دواتر داواکاری و نیگرانییکانی کوردان (ل س
ھر وتک برژەوەندی ئوەی ک دەرەوەی سوید) بخرانایت روو. خای لوەدەرچوونیش 

ی برژەوەندی نیشتمانی و ئولویاتی خۆی دەرھق ب ئاسایشی نیشتمانی خۆی ھی وە ب پ
ویاتولیار دەدات  و ئکانی بسویدنیشتمانیی روو ل ک کدەکات کات کان . کورد ھیی

 رانییوەی نیگکانی خۆی بکات وەک ئرانیینیگ ک گوزارەش لوازش (رەسمی و نارەسمی) ب
و  یکان ئولویتی ژمارە یک بن، بم ترس و نیگرانیو کوردستانی کوردی

کارکی ئوھا دەکرێ تنانت دۆست . بن سوید ئولویتی ژمارە دوو برژەوەندییکانی
وردیش بزار و ناڕەحت بکات. گرنگیش ئوە بزانرێ ک ھر سازشکی سوید سویدییکانی ک

                                                           
و ناھاوسنگی ل  نی جیھانیدا بدەست بھایست ب روسیا ل سیستمی نوشگیکی خواستی پوتین بۆ ئوەی پ

ت بب ١٩٩٩یکمیان بر لوەی ل  :توەکورتدەکرتییکاندا مسۆگر بکات، ل دوو ماوەی جیاوازدا ودەوپیوەندیی ن
کراتر شو ئا ترچوتین پجنگی ئۆکراینا ئم خواستی  ڵلگم ژووە. بسرۆکی روسی وە ماوەی دوەم دوای ئو م

  :تی ب سوود باوەچئم سر ، ب تایبتی،ێئم بابت دەکربۆ  بووە.
J .  L.  Black, Vladimir Pu tin  and the New World Order:  Looking East, Looking West?  (Rowman 
& Littlefield Publishers, 2003). 
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بۆ تورکیا ل مسلی ب ئندامبوونی ئو وت ل ناتۆ، پش کورد زۆرک ل سویدییکانیشی 
 نھا لت کلسر کورد مگقازانجی کوردە ئ ردوو دیویدا لھ ب واتزار کردووە. کب

  نبین.  ستانیی و ب شوەیکی خودخوازیی رەھاکورد رداریکی سنووگۆشنیگای
      شوەچوون لپ دان ھاوکات" س" م حزبک ئکات راننیگ ککپ دەگات کمرۆڤ ت

 :ورەی گشتگیردا دەبینکی گندنرەسسیستمی جیھانی دوو١پ ک لوەی جۆرڕانگ (-
 "رسای"راستوخۆ کاریگری بخات سر  یدا،، ل ئاستی جیھانی و ئیقلیمجمسری ک دەکرێ

کانجیۆ یاریی٢؛  سیاسی و ستراتیژیی کی نوێ دەداتتککردنی ناتۆ دەرففراوانبوون و چا (
، پشوەچوونکی ئوھاش جۆرک ل بوونوەی پگی گرنگی ئم وت، ب تایبتی ل نوتورکیا

، جارکی ئۆکراینال دوای شڕی ) ٣؛ ھزەوە پاشکش بۆ پکک، ل گۆشبینینی ھاوسنگی
دیک گرنگی و بھای ستراتیژی تورکیا ل منزومی ئاسایشی ئوروپای رۆژئاوا و ناتۆدا 
دەچت سرەوە، وات گرنگیی زیاتر پیدا دەکات. ئم س پرەسندنش ھر یکیان ب جیا و 

ھبت شتک ک دەتوان کاریگریی  .. . ھر سکیان ب یکوە، خزمتی پگی تورکیا دەکن
راستوخۆ لسر دەرفتکانی تورکیا دابن بژاردە ستراتیژییکانی ئو وتی؛ لم رووەشوە 
پرسیار ئوەی ئایا تورکیا ھموو قورسایی خۆی دەخات سر تای ترازووی جیھانی رۆژئاوا 

ی کوشندە دەکات ل شکانوە ب الی روسیا و ل ھاوسنگیی ھزدا ل ئاستی جیھانی یا ھیک
  "ھاوپیمانانی".  

     ککئایا بۆ پ وەیری ئوھرە گرنگ و گرەدا پرسیاری ھقورسایی زیاتری  ،جا ل ک
کدارییباتی چر خسر (وەک نووسین،  ،لندێ ئامرازی ناکاریگھ ب ک سوە بئ

وەک ل مسلی ئندامبوونی سوید و فینالند ل ناتۆدا خۆپیشاندان، ھاندان و. . . ھتد)، ھر 
 ک بکات بوەیداچووننوێ پرلی تورکیا بگرێ، یا وا باشترە ستانو دەرفگا لروویدا، ر

م حزبت، یا  پرسی ئایا وا باشترە ئردەوام بکداری بباتی چتودی خر مسل وەینجو
  وازھنان لم جۆرە خبات بدات؟یا پچوانکی بیارکی بورانی 

فراوانتر و  و زۆر گورەتر ، ھروەک پشتر گوترا،ب بۆچوونی خۆم ئوەی ک روودەدات     
نا، یا پرسی ئوەی سوید و فینالند چ  نل مسلی رادەستکردنی چند کوردک یا ریشییترە

. ھر چۆن زیانی بردەکوت، وە لو سازش کورد چند وە نا نسازشک بۆ تورکیا دەکن یا
، فراوانبوونی ناتۆ و زدەبوونی گرنگیی ستراتیژی تورکیا دائۆکراینالبر ئوەش ل کۆی شڕی 

ییی ھورە و ریشیاری گب ویستی بوە پککن پالی ل ، ک کیارھیدەکرێ ب 
بیارە مژویی  کوە ،ێبیارکی ئوھا دەکر ل خباتی چکداری. تواوەتی بت یدەستھگرتن

لسر زاری یاسر  ١٩٨٨کاتک ل پایزی  ،تب )plo(و بورەکی بزاڤی ئازادیخوازی فلستینی 
، رائم بزاڤی ب خباتی چکداری راگیاندو ب گڕانوەی عرەفات کۆتاییھنانی یکجارەکی 

تنھا ب ئامرازی بزاڤ ئو ک لمودوا  درا وە ل بری ئو شوازە ل خبات بیاری ئوە
ئم بیارە ژمارەیکی زۆری ل لکوتی ئرنی (پۆزەتیڤ)  .خبات بکاتسیاسی و دیپلۆماسی 

بۆ بم بیارە  -١ئاماژە ب س دانیان دەکم: تنھا ھبوو بۆ فلستینییکان، بم لرەدا 
تر دوا جار کاریگری ئم کرد، ک ئیبم رادە و شوەی ئیحراج  یئیسرائیلیکم جار بوو 
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ب گۆڕانکارییکی گورە ل سیاستی  رئیتبوو ک بیارەی فلستینییکان ئوەندە کاریگر 
، کردەوە plo ئم ھنگاوە جیھانی ب رووی فلستینییکان، ب تایبتی -: أئیسرائیلدا کۆتاییھات

زۆر ئرنی بوو، وە بووە ھۆی ب تایبتی ھوستی ئمریکا لم ھنگاوەی فلستینییکان 
 ر برامبب تو وتی ئسیاس ورە لنی گرکی ئگۆڕانکارییploی -ب ؛ھانتی  بسیاس

زۆری  -دوژمنکاران و کاولکاری برامبر ناوچ فلستینییکان لدەست ئیسرائیل دەرھنا؛ ج
 کان ئیسرائیلی "ناچار" بستینییلنگاوەی فم ھچوو ئن ڵ پگوخۆ لگفتوگی راستplo 

، زۆر ھویدا بۆ ئوەی ئم ھنگاوەی فلستینییکان وەک تکتیک م دەوتئئگر چی  کرد.
وە تا بکرێ ھوڵ بدات بۆ سیاسی بناسن،  بالڕدابردنی کۆمگی نو دەوتی و فی

لم  یل سرکوتوو نبووبم دواجار ئیسرائپاشگزکردنوەی فلستینییکان لم ھنگاوە، 
وەیی ۆەشیمانکردنوناکردن و ھوە  ی ئیسرائیل. ئیحراجیجۆری ور ئبم لکرادەی ی ب

 ؛زوو یا درەنگ مۆری "تیرۆریزم" لسر بزاڤی رزگاری خوازیی فلستینی ھدەست بوو، ئیتر
وەک قوربانی ریست" ل بری "تیرۆتینییکان فلس رئیتئوە دەب ھنگاوی دواتر ت نتنا

. بمش سۆزی کۆمگای نودەوتی ل دەرکون "کۆتری ئاشتی"و تنانت وەک ونابکرن 
-دژەئیسرائیلیش وەک دەوتکی  برژەوەندی فلستینییکان بشکتوە و لبرامبریشدا

  ؛شڕانگیز دەرکوێئاشتی و 
ریگرییکردنی ماکینی جنگیی بکائم ھنگاوەی فلستینییکان باشترین شوازی  -٢

  ؛ئیسرائیلییکان بوو
رک بۆ کۆنفرانسی ئاشتی مدرید ل ئم ھنگاوەی فلستینییکان بوو ب رگا خۆشک -٣

 کی، تنانت وتشدار بووبکۆنفرانسک ک، کم یا زۆر، ھموو جیھان تیایدا  ،١٩٩١30پایزی 
(ل چوارچوەی  یششاندکی فلستینییکانک جگای گرنگیپدان  .بشدار بوو وەک سوریا

) پیمانی ١٩٩٣ھروەھا دوو ساڵ دواتریش (بشداری ل کۆنفرانسک کرد. شاندی ئوردنیدا) 
  راگیاندرا. ploئۆسلۆ ل نوان ئیسرائیل و 

      دانگای ئاماژەو گرنگیپج باکوری کوردستان و تورکیا، ک لکککدانانی پچ باوەڕ ب، 
تا رادەیکی زۆر بۆچوونکی  وەک ھنگاوکی سرەتایی بۆ چارەسری کشی کورد ل تورکیا،

                                                           
مالمالنی دەربارەی ل راستیدا زۆر فاکتری دیک ھبوون ک رگایان خۆشکرد بۆ کۆنفرانسی نودەوتی مدرید   30

یبیا، لک پشتر ل  )العربی ضالرف جبھة(ی "رەفز"ی عرەبی ) الوازبوونی برە١ :، وەک١٩٩١ل پایزی عرەب و ئیسرائیل 
 ر زوو میسر لکدەھات. ھنی خوارو پمراق، سوریا و یزائیر، میسر، عشت ١٩٧٩جھی جرەیو بزا ؛ئیر ئج

 نا لواوەتی ھترەسی بدا١٩٨٩ھ مشب رەیو بدەرەوەی ئ وتر ؛کلیبیا گورزی کوشندەی ب وت لک
ە عراق ل شڕی ھشت سایدا لگڵ ئران تواناکانی سنووردار ببوون و ئستاش کوتبوو ؛١٩٨٦بۆمبابارنکردنکی 

ت او کوت دەرەوەی ئم برەی. ش، بمیمنی خوارو ل پۆسی یکگرتنوەدا بوو لگڵ یمنی سرو ؛ژر گمارۆ
ایی ) کۆت٢؛ ت عرەبییکانی رەفزی گرتوەگای دەوران جتی رەفز وە ئدەرەنجام، سوریا ب تنیا مایوە وەک دەو

و ھاوپیمانی وارشۆ، ک بردەوام پشتگیری  ) پۆسی ھوەشانوەی یکتی سۆڤیت٣جنگی سارد و دۆخکی نوێ؛ 
 کست ب لوتکش، وە ئم ) شکستی خباتی چکداری فلستینییکان٤بوون؛ و فلستینییکان برەی "رەفزی" عرەبی 

ی شتگیرییک) کمبوونوە و تنانت نمانی پ٥؛ ل ئاکامی داگیرکردنی بیروت ل الین ئیسرائیلوە ١٩٨٢ت ل شگی
ۆی ھب ە کاندا و١٩٨٠ب ھۆی گیرانی دارایی ئو وت لplo(   ب تایبتی بۆ( بۆ فلستینییکاندەوتانی کنداو 

  .دایتوک داگیرکردنیل ، نوسیحتگیریکردن بوو ل سدام شلسرەتادا پ ، ک ھرنب ploھوستی 
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 لمیانی دوو چاوپکوتنی رۆژناموانیدابۆ نموون ماوەیکی کم بر ل ئستا . بربوە
 وە٢٠١٦، ک ل دەمیرتاشھاوسرۆکی پشووی پارتی دیمۆکراتی گالن (ھدەپ) سالحدین 

ی، باس ل رگا دروستکی چارەسری پرسی کورد لو وت دەکات و پی دای تورکیانلزیندا
. ئم وای ک گفتوگۆ و چارەسری ئاشتییان پویستی ب دانانی چک ل الین پککوە

 ن زیاتر لالی ش لباکوری کوردستان  ٢٠٠داواکاریی ر لند و نووسرمنبیر و ھونرەوش
کراوەو تورکیا پا 31پشتی ل.  

ل قۆناغی یکمدا، بشکی زۆر  نانی پکک دەتوان، ھر نبباوەڕی من وای چکدا     
    .32ھاتندی، ploی لو ئامانجان بپک ک ل حاتی فلستینییکاندا، وە ل ئاکامی چکدانان

  
 ک ەباشترتی شب گ شبۆ پکک و کوردیروو ل سوید و وتانی ئوروپای رۆژئاوا،      

 وونوەیچبخۆدالم  ش، ب تایبتیبکات یی و فراوانشی ریۆداچوونوەیکپکک بخ
ئاوا، ل ئوروپای رۆژزب حئو  خباتیپرسیاری ئوە ل خۆی بکات ئایا ئو متود و ئامرازانی 

 ، وەک یکم وت لکرد وتکی وەک سویدانک وای کاندا، چی بوون١٩٨٠ تایبتی ل زۆر ب
مۆری  )١٩٨٤سای ل ھر زوو ( "رکیاودوور ل فشاری ئوروپا و ت" جیھانی رۆژئاوا،

وی پککی ب رابردووونوەی چویست بخۆدائوەی پات و !ل پکک بدات  "بوونتیرۆریست"
. ان بداتشپی تیودەون "یپیالنگ"خۆیدا، ل بری ئوەی خۆی وەک قوربانی و ئامانجی 

ی گای جیھانبینی و ئاگایڕاشی دەکات ب رزگاربوون لو کلتورە سیاسییی ک تیوری پیالنگ
ئوەی  پکک بۆ ت بۆدەب شکی با، یارمتیدەرییکانتودەوپیوەندیی ن ل بابتی

 چوارچرووداوەکان وەک خۆیان و لوەی یاسا و رت و یاسای نساکانی سیاسودەو تی
  !یپیالنگ تیوری، نک ب ببین
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ستینییلکداریی بزاڤی ئازادیخوازی فباتی چلوبنان و خ کان لستینییلرھاتی فسکی وردتر براوردکارییب کان ل
دستان بوونی پکک ل ھرمی کوردستان و بکاربردنی ئو بشی کور ل الیک وە دژ ب ئیسرائیل لوبنانوە وەک پگ

  .  ل الیکی ترەوە دژ ب تورکیاکداری وەک پگی خباتی چ


