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بریارى ل شکرکشیدا بۆ ) پکک(پرلمانى تورکیا بزۆرینى دەنگ لدژى *
وردستان، ببۆچونى ئوە تورکیا پالمارى کوردستان دەدات، ناوخاکى هرمى ک

ئگر پالمار دەدات، جۆرى پالماردانک چۆن؟ ئایا داخلى ناوشارەکانی هرم 
  دەبت؟

مانی تورکیا  رله  بریاری په راسته.  وه م بدرته رێ یا نا وه  ئه  به ناکرێ  پرسیارهم ئه
ڵ  گه له. ر کوردستان شی تورکیا بۆ سه شکرک ی له له سه  مه تی بوو له کی چۆنایه گۆڕانکاریه

ی  له سه مه.  وه کالیی بکاته  یه یه له سه و مه نیا ناتوان ئه  ته  به و بیاره شدا ئه وه ئه
ربازی و بریاری  ی سه زراوه  خواستی دامه  به ستراو نیه بهنھا  تهشی چیتر  شکرک له
و ) تی عیراقی  تایبه به(ندی کوردستانی و ئیقلیمی و  هه ان رهک له سه کو مه مان به رله په

رچاو  به  له  گرینگانه نده هه موو ره م هه  ئیتر ناکرێ تورکیا ئه  که رگرتووه یی وه وه ته نونه
  وروپا و وته تی ئه  کیه وستی یه ییدا هه وه ته ندی نونه هه  ره  له ته به هه. گرێ نه
. یه تیان هه مریکا گرینگی تایبه  ئهکانی کگرتووه یه  

و  کی دیپلۆماسی بۆ ئه یه وه راوزی کرانه ڕی خۆم تا ئستاش بوار و په  باوه           به
 ناو بیاری   له  کهین بکه  وه بی تبینی ئه  راستیدا ده له.   ماوه شیه شکرک یرانی له قه
: راوزی گرنگ دیارکراون مان دوو په رله په  
شکری تورکیا  ی له وه  بۆ ئه ی ساکی دیاریکردوه  ماوه که  بیاره ی که وه هئ: م هک یه

؛ )تۆ ب عیراق( دیوی باشووری کوردستان  وه ڕیته ببپه  



. ج هشتراوه تی تورکیا به نگاو بۆ حکومه روازی دوا هه  په:م دووه  
وا تا  ر رووبدات، ئه هگ ، ئهر باشووری کوردستان تورکیا بۆ سهشی شکرک          له

  کات که  ده وه ست به ربازی هه ی سه زراوه  دامه ب که  ده وه وه  هۆی ئه کی زۆر به یه راده
نگرانی چاکسازی   الیه ک وه  الیه مالیزم له نگرانی که  نوان الیه کان، له خۆییه ملمالن ناوه

  ندام له  ئه بوون بهخواستی   ه دیار که(دیمۆکراسی -ی لیبرال و پۆژه ره و گۆڕانکاری به
ی  زراوه  دامه  وایکردوه ک که یه  راده یشتۆته گه)  یه وته و ره ربی ئه وروپادا ده تی ئه کیه یه
کانی  ته ر سیاسه سه ری له ت و کاریگه یبه ی هه وه مبوونه ر به که ک هه ست نه ربازی هه سه

موو شت   هه ریکه  خه یه زراوه و دامه ئه ئیتر  ترس که ش ده وه کو له تورکیا بکات، به
   ی ترسهت  حاهم بۆ ئه" هیستریا"ی   ووشه زا بگره ندێ شاره  راستیدا هه له. دات ست ده ده له
. هنن کارده به  

  کاندا به موو ئاسته  هه کان له  سیاسی و سایکۆلۆژیه نده هه  ره دا که ته و حاه له          
ش زیاتر  وه  له. خۆی بهناو تورکیا  ملمالنکانی  کتر بوون له ه ی و به توندی تکه

 بۆچوونی   به  که دایه  ئا لره.کات  و الوازبوون ده کشه  پاشه ست به ربازی هه ی سه زراوه دامه
ندی  هه  رووی ره  به یه شه ره دا هه ته ه و حه  له که(ب شتک بکرێ   ده یه زراوه و دامه ئه

کات  ست ده  هه  که وه رگرته  یا وه وه بگرته  و جگایه ی جارکی تر ئه وه ۆ ئهب)  وه کوردیه
. ستی داوه ده له  

ی  وه  ناوه ر هات و تورکیا هاته گه تتا ئه  هه  که ڕم وانیه  من باوه وه کی تره  الیه          له
 مانای   به وه ئه. بکاکانی کوردستان داگیر   شاره  ب که وه ستی ئه به باشووری کوردستان مه

زموونی  رگی ئه ربازی، ناخوازێ مه ی سه زراوه ت دامه  تایبه  تورکیا، به  که  نایه وه ئه
  م به به. شی کات  و ده  کاری کردوه وه  دش بۆ ئه کو پ به باشووری کوردستان بب، به

تورکی خۆی سنوور بۆ نی  ر الیه گه  ئه  که ،که کانی کشه نده هه ر چاوگرتنی ره به له
  واته که. ب واو ده  زیانی خۆی ته ری زۆر به گه  ئه وا به نت ئه وتی خۆی دانه لسوکه هه
)  وه موو روکه  هه له(ربازی تورکیا  شکر و توانای سه  هزی له  که  نیه وه ر ئه  هه که له سه مه

  کانن له  سیاسی و دیپلۆماسیه نده هه  ره وه کو ئه کات یا نا، به  ده شیهشکرک و له تری ئه
تی   خزمه کی تر له یه ک یا شوه یه  شوه یان به  زۆربه کاندا، که  جۆراو جۆره ئاسته

 سنووردار ، وه ربازیه  رووی سه تی له  تایبه  به،ی تورکیا وه  تواناکانی جونه کورددان، که
ب زیاتر جخت   باشووری کوردستان ده تی سیاسی له رکردایه  سه  که یه وه ر لره هه. ن که ده
بر و  ک زمانی زه  نه وه یی بکاته وه ته  سیاسی و دیپلۆماسی و یاسای نونه نه ر الیه سه له
ی  نجه  ئاشکرا په ی به وه کو ئه ڕۆییکردن وه م زده به.  وه ندنه سه نگ و تۆه زه

.واو بب ماسی کوردی ته زیانی دیپلۆ کرێ به گوناهبارکردن بۆ پکک درژ بکات، ده  
ربازی  ی سه زراوه  دامه ڕم وایه رچوون، من باوه ده ک خای لوه  وه وه ره ی سه وه  ئه        به

  وه ددامه وتنی رژمی سه  کاتی که ر له  جار دوای جار هه کردنه شه ره موو هه و هه  دوای ئه له
ب شتک  ربازی ده ی سه زراوه  ئیتر دامه  که ، وایکردوه شانه ڕه و هه یاندنی ئه گه جنه  به وه
ری هشکی سنووردار  گه یه ئه وه ئا لره. ند سنوورداریش بت  چه و شته ر بکات، جا ئه هه



نی کوردی   خۆڕاگری الیه وه کی تره  الیه له.   ئارادایه راسیۆنکی سنووردار له ند ئۆپه یا چه
توان   ده  شه ڕه نگ و هه بروزه  زمانی زه دووربگرێ له خۆی  نه و الیه رجک ئه  مه م به به
 سوودی سیاسی و دیپلۆماسی بۆ  مۆی نوان تورکیا و باشووری کوردستان به یرانی ئه قه

ی  ر ونه گه خش ئه توان زیاتر سوودبه گوتاری کوردی ده. واو بب ته)  گشتی به(کورد 
  کان ترساوه لستینیه  فه  زیاتر له و کاتانه ل ئه راستیدا ئیسرائی له.  کورد بدات قوربانی به
 جیھان  کو قوربانی به ی خۆی وه تی ونه توانیویه) کان لستینیه واته فه(  ته و میلله کات ئه
نی 1989ی ) ئینتیفازه(رین  تاکانی راپه ره  سه تی روویدا له  تایبه  به مه ئه. بناس

.کان لستینیه فه  
 
 

*ودەوى ئایا یاساى نرقوس شى بکاتشکرکتورکیا دەدات لب و مافتى ئ
 تخۆیبدات دەوب و مافر تورکیا ئگوە ئبۆچونى ئکى تر، بتخاکى و

  دراوسکانى تریش ئو ماف بخۆیان نادەن؟
فسیر و   تر تهقکی دهر  کو هه یی وه وه ته یاسای نونهوشدا  له   گشتی وه  بهییاسایقی  ده

 یاسایی قی دهزۆر جار کو   به وه ر ئه ک هه گرێ؛ نه ده ههجۆراو جۆر یشتنی  تگه
  گرافی یاسایی به ره مان په  زۆرجار هه یه وه ر ئه به ر له هه. گرێ خۆ ده لهکی زۆریش  تیه دژایه
 ،ت وه س یا ده ، جا چ کهکتر یه  بهدژنی  الیهن دوو   الیه کتر له تیکردنی یه ستی دژایه به مه
خۆ  رگری له  بهنسیپی پره یی وه ته  یاسای نونه ش له النه سه و مه ک له یه. کار دت به

.  کردنه  
 بکات  وه ی ئه شه  تورکیا بانگه  که س نیه  به وه تورکیدا ئه-تی ملمالنیی کوردی  حاه       له

خۆ کردن  رگری له ستی به به  مه نھا به ر باشووری کوردستان ته و بۆ سه ی ئه که  هشه که
ی  گه  کۆمه نده ی تورکیا چه فسیرو لۆژیکه و بۆچوون و ته  ئایا ئه  گرینگه وه ئه. دت
 دوایی - مریکا  ئه وه موویانه  پش هه له– تورکیا  یی، پشتر وتانی دۆست به وه ته ننو
یی  وه ته ی نو نه گه  کۆمه ن که ده  نیشان ده وه مووی ئه هماکان هه. کات وانی تر، رازیده ئه
تی  وه کات تا لۆژیکی ده بوول ده قه  ری ئاشتیانه سه چاره   زیاتر لۆژیکی کورد له ریکه خه

  نک له کانی الیه ی یاسا بتوان پشتگیرکی گرینگ ب بۆ بانگاشه وه  بۆ ئه واته که. تورکیا
   که نه و الیه ڕی ئه ر باوه  سه هبت) گای جیھانیه و کۆمه ب ئه دا، ده  جیھانیه  سیاسیه یاریه
.کات  ده و یاسایه ی ئه شه بانگه  
  ستدرژیان کردۆته  درژایی مژووی مۆدیرن وتان ده  به  که یه وه م ئه نی دووه الیه      
،  ستدرژیان کردوه م وتانه ده  ئه  که  ئاشکرا و روون بووه  که نده رچه هه. ر وتانی تر سه
  کو بگره  به  کراوه ستدرژیه و ده ر چاوپۆشی له ک هه ککی تر، نه عتبارک یا یهر ئی به له
  ، به یه وه لره .ی که ستدرژیه ده بۆ  ست هناوه ده ستدرژکار پشتگیریشی به نی ده الیه

کانی وتک  ندیه وه رژه  سیاسی و بهی وه ڵ خوندنه گه  له  جۆرک که کی تر، یاسا به مانایه



بووکردن   گرینگتر قه و یاسایه کو له  به؛ر شتک بکات توان هه ده  مانای وا نیهونج بگ
. یشتنه  و تگه وه و خوندنه  بۆ ئه ی جیھانیه گه ی کۆمه وه تکردنه یا ره  

: مری واقیع ئه ناوی  یی به وه ته  نونهتی  و سیاسهیاسا  ندیدار به یوه په  یه       شتکیش هه
 بترسن   وتهو  یاران ناتوان ئه شزان هزی نه  و ده هزه ی به وه ر ئه به نھا له  تهوتک 

فسیری  یخوازێ ته ی خۆی ده یه و شوه وا یاسا به ر کات ویستی ئه ک هه  نه  وتهو  وا ئه ئه
و   ئه ب گودانه ندێ جاریش به  راستیدا هه کو له پن، به سه کات و خۆی ده ده
وتی  سوکه  هه ته م حاه ی ئه باشترین نموونه. یکات خوازێ ده رچی ده  هه یاسایانه/ سایهیا

  تی له  تایبه وی جیھان به و له  لره مریکاشه ندێ بۆچوون هی ئه  پی هه به.  ئیسرائیله
رۆکی    رۆشنایی دۆکترینی  سه  له وه2001ری  مبه ی سپته11مریکای دوای  مانی ئه زه

.(Pre-emptive Actions)   ئی بده مه  ناسراو به مریکا جۆرج بوشی کور ئه 
 و  وه بۆته ی نه ییدا جگه وه ته  یاسای نونه  لهی بوش هئ بده م مه  راستیدا ئه         له

 دوای  مریکایه ی ئه وه ره تی ده ربی سیاسه تدا ده  باشترین حاه  له که ، به پشتگیریشی نیه
.  ک یاسا نهمری واقیعه  ئه  وهر  ی سپتمبه11  

  بهنھا  ته،  رچاوڕوونی نیه نھا بۆ به ی دوایی ته یه وه م روونکردنه  راستیدا ئه         له
کو رک  ، به تان که ر پرسیاره  سه ینه  تیشککی زیاتر بخه  که ش نیه وه ستی ئه به مه

و  وستی تورکیا له  و هه وه  خوندنه یشتن له دات بۆ زیاتر تگه تیمان ده یارمه
زایی خۆی   سانی دواییدا تورکیا جار دوای جار ناڕه ی راستی بت له وه ئه. دا سته یوه په

ری  مبه ی سپته11کانی  ی دوای رووداوه  ماوه تی له  تایبه ، به ربیوه کان ده مریکیه بۆ ئه
یشتنی تورکیا  ی  لۆژیک و تگهبه پ:  وه ره ی سه و راستیه  بۆ ئه  ئاماژه ر به  هه ،2001

ر  دات هه  ئیسرائیل ده  کاتک رگا به:تنون تکی دووڕوویی ده ڕی سیاسه و په مریکا ئه ئه
  مان ماف به م هه ، بهزن کان ببه  و سنووره هرش بکات وه ر شونکه  هه  له کاتک وه
   خاه ک له  یه  بۆته مریکا هی ئ م دوورووییه ش ئه م مانایه به. بین وا نا تورکیا ره

       .  تورکیا مریکانیزم له ئه-نتی وژمی ئه  ته  و بگره وسته کانی هه گرنگه ره هه
 
 

ئستا بپى یاساى نتوەیکگرتووەکان، ئمریکا سیادەى عراقى ل ئستۆیو *
ی، خۆى بداگیرکر ناساندووە، لو الشوە هاوپیمانکى ل مژینى تورکیا

 یمانم دووهاوپوان ئکانى نیوەندیى رابردودا پسا ماوەى سندە لرچه
ب نائاسایى گوزەرى کردووە، ب بۆچونى ئوە ئمریکا ل پناوى کورددا قوربانى 

 ششکرکو لت تورکیا ئڵ تورکیا دادات و ناهگتى لدۆستای ب
رکیا، یان پشت ل هیچ الیکیان ئنجامبدات، یاخود واز لکورد دەهنت بۆ تو

  ناکات؟



مری  م زۆر جاریش ئه ، به مری واقیع شتکی تره  و ئه تا، جارکی تر یاسا شتکه ره سه
. کات ر ده تی یاسایی مسۆگه وایه ستدن و ره ده واقیع پشتگیری یاسایی به  

   دوای جار درژکراوهی گوناهبارکردن جار نجه وتنی رژمی دکتاتۆر، په  دوای که له        
  مه  ئه .کانی ناو عیراق کداره  چه ن و گروپه  هز و الیه بۆ پشتگیریکردنی سوریا و ئران له

ی  وه ئه. ر ئاسایشی عیراق  بۆ سه یه و دوو وته ستدرژیکردنی ئه ر شتک ده  هه ر له به
  ی پ بهیرباز رچی سه رپه  به م گونھبارکردنه  پی ئه  به یتوانیوه مریکا نه راستی بت ئه

   سوود له سته به م مه شیتوانی بۆ ئه ر چی ده گه ، ئه وه  بداته و دوو وته پست به
ک هزکی  وه) مریکا  ئه واته(  م وته  ئه ربگرێ که کان وه کگرتووه  یه وه ته کانی نه بیاره
کو  ی دواییدا، وه  ماوه کو له  به وه ر ئه ک هه نه. دات م ده ه  قه ری عیراق له داگیرکه
هاملتن -ر ی بیکه که تی کۆمیسیۆنه  تایبه ن به ندێ هز و الیه کی جددی، هه یه کشه پاشه
کی   الیه  سوریا و ئران له ک وه  الیه مریکا له  نوان ئه  له ی دیالۆگیان کردوه شه بانگه
ز   دوو وتی ناحه مریکا به کانی ئه ندیه هیو تی په  بۆ حاه مه ر ئه گه  ئه وه ر ئه به له.  وه تره
و  رووی ئه توان روو به  مریکا نه ، ئهواقیعیی  له سه ندێ مه ر هه به  له راست بت، واته  وه ه

 "خاتری "ر به ، جا له وه بته دهدۆست  رووی تورکیای  ، چۆن روو به وه  ببته دوو وته
بینم   دووری ده  کاتی ئستادا، زۆر به ب له ر نه ن، هه م.کی تر ر هۆیه  هه ر به لهکورد ب یا 

  م مانای وانیه ڵ تورکیادا بکات، به گه ربازی له کی سه یه وه وڕووبوونه ره مریکا به  ئه که
  ژه نگه  هۆی ته مریکا تورکیا کارک بکات نابته وستی ئه هه) یا دژی ( ب گودانه ر به گه ئه

دا پشبنی  ته و حاه  له بگره. مریاک و تورکیا کانی ئه  ستراتیژیه یهند یوه و گرژبوونی په
کانی تورکیا و  ندیه یوه  په،مریکا تی ئهسو  هه دانه نهگوتی   حاه له  م که که  ده ش هو ئه
و  تی ستراتیژی له کی چۆنایه  هۆی گۆڕانکاریه  ببته ک بچن که و گرژیه ره مریکا به ئه
شی ئیقلیمی و   ملمالن و کاری هاوبه له راستیدا تورکیا  له. اد ندیانه یوه په

م کات  وت له نگاوکی چه ، هه دایه)دووڕیان(بژاردن   هه ره یرانی به  قه لهکاندا  ییه وه ته نونه
  وه که یه ره  به وته ت بکه روره  زه  تورکیا به ی که وه  هۆی ئه  ببته یه وانه دا له و ساته

 قازانجی   به که)  رژمی سیاسی نادیمۆکراتیک و و به ی وتانی توندڕه ره یش بهست به مه(
 سوودی کورد  رگیز له وها هه چوونکی ئه  پشوه شب بن که  ذه.بت واو نه  ته و وته ئه

.نابت  
بژرێ کورد یا  ده نک هه مریکا چ الیه تان، ئایا ئه که پرسیاره شه ی به رباره        ده

و و نا  توندڕه"وستی   دوو هه مریکا تا بۆی بکرێ خۆی له  بۆچوونی خۆم ئه تورکیا؟ به
: ن مانه وانیش ئه  ئه پارزی که ده"  عاقالنه  

؛  یا کورد یا تورکیا ، واتهم دوانه نکیان له لبژاردنی الیه ت هه روره زه  به :م که یه  
   به کورد و تورکیا،  له واته، دووکیانهر  هه گرتن له ستھه وی تریشیان ده ئه: م دووه

ن و ئه وه که  یه  به نه و دوو الیه ئه   که یه وه ویش ئه ئه" ئاسان"کی لۆژیکمریکا   ناساز
. ردووال بکات تی هه مان حان و کاتدا دۆستایه  هه  له  که ی نیه وه توانای ئه  



مریکا  ئه،   ڕیانه و په  ئه وسته دوو ههو  دوور له بۆچوونی خۆم،   به مه، ر ئه رامبه        به
ی،  وه  پی ئه به) 1 :ردووکیان بپارزێ ڵ هه گه تی خۆی له توان دۆستایه دات تا ده وده هه

 باشووری  م بۆچوونه  پی ئه به: "کامولی ستراتیژی ته"، لۆژیکی  من پمگوتووه
نی  یوه  په توان رۆلک به  دهراست، تی ناوه  رۆژهه  گشتی له  کورد به کوردستان، وه

ر  ر هه به خوازێ یا له  تورکیا نه یه وانه  له مریکا ببین که کانی ئه ندیه وه رژه ڵ به گه له
ری  واوکه توان ته ش باشووری کوردستان ده م مانایه  به،توانت بیبینت ک بت نه هۆیه

کان  مریکیه ی ئه چوونی تازه پی بۆ به) 2دا؛   ناوچه  قلیدی تورکیا بت له رۆلی ته
و   ئه ک بۆ نموونه ر وه خۆ بگرێ، هه  له ئه توان زۆر موفاجه تی تورکیا ده دۆستایه

مریکا  کانی ئه  هزه دان به  نه  رگه  نواندی به2003ی مارسی 1   تورکیا له ی که وسته هه
  واو به ی ته بوونی متمانه ر نه به کی تر له  مانایه به". عیراق" بچن بۆ ناو  وه و وته  له که

) 3مریکا؛   بۆ ئه کو دۆست گرینگه ،بوونی کورد وه کاتی پویستدا لهت   تایبه کان، به تورکه
ن   الیه پدراو له ره تی په  تایبه مریکی، به قلیدکی ستراتیژی و دیپلۆماسی ئه  پی ته به

کانی  ندیه وه رژه مریکا به  ئه مریکا بن وه توانن دۆستی ئه ن ده ،دوو الیه وه ره هینری کیسینگه
تی  وه دا کورد و ده ته م حاه له ( نه م دوو الیه ر چی ئه  بپارزێ گه نه و دوو الیه ڕ ئه  مه له

.ن کتریش بکه تی یه  دژایه کو بگره بن به کتر نه ت دۆستی یه روره  زه به) تورکیا  
 ب  وه  ئه ب چاوی له  کورد ده  نه ڕم وایه ن باوه، م وه بینینکی سیاسیانه له گۆشه        

بر کورد و  نھا له رگیز ته هه(گرێ   تورکیا هه ست له  دهانو ئه" خاتری"ر  به مریکا له  ئه که
ر  به بت،له وه ش تورکیا چاوی له  نه  وه) ناکات و کاره مریکا ئه ری کوردی ئه گرنگی فاکته

  وه یه م باره له. گرێ  کورد هه ست له مریکا ده ڵ تورکیا، ئه  گه ی له که  کۆنه تیه دۆستایه
کن، تورکیا و کوردیش  حه م مه که ی یه  راده مریکا به کانی ئه ندیه وه رژه  به ی که وه  له جگه
و س  ڕی خۆم سازانی ئه  باوه به. کان ببینن ندیه یوه  هارمۆنیکردنی په توانن رۆلی به ده
،  وه  بکاتهرسکیان بۆ ههرگا  توان زۆر ده  ده وه که  یه به) ا، کورد، تورکیامریک ئه ( ره کته ئه
  ک له رحاڵ یه  هه به. لکردن ر باس و قسه  به ینه  بیانخه  نیه وه دا بواری ئه  لره که

ی  وه  ئاقاری زیندوکردنه تی عیراق بت به وه ی ده وه شانه وه توان هه سیناریۆکان ده
 نوان باشووری  کانی کۆنفیدرالی له  شوه ک له یه  دواجار شوه س وهی مو کشه

   باکوری کوردستانیش به ی کورد له یدا کشه  چوارچوه  له کوردستان و تورکیا، که
کی سیاسی کاری   راستیه ی ببته وه وها بۆ ئه کی ئه م سیناریۆیه به. ری بگات سه شاره

ی سیاسی  فه لسه  فه خودی  لهخوازت ده رخان رچه وهر شتک   هه ر له  به وت وه زۆری ده
               . اکورد

 
 



 بۆ ناو خاکى هرم بکات، یلئستادا ک ئگرى زۆرە تورکیا لشکرکش*
حکومتى هرم چیبکات باش، ئایا ل ئگرى دابزینى سوپاى تورکیا بۆ ناو 

   برگریبکات باش یان نا؟شارەکانى هرم هزى پشمرگى کوردستان
 تورکیا هرشی  ڕم وانیه می پرسیارکی پشتردا گوتم، من باوه  وه ک پشتر له روه هه
ی  زراوه  دامه  که  نیه وه ر ئه به ش له مه ئه. کانی کوردستان ر شاره  سه ربازی بکاته سه
ر،   سه ی بۆناچته وه  ئه که  یه وه ر ئه به کو زیاتر له  ناخوازێ، به وه ربازی تورکیا ئه سه
کانی کارکی   دیپلۆماسی و سیاسیه  رهاوشته نده، یا راستتر بین ده هه  هۆی ره ویش به ئه
.  یه وهاوه ئه  

، یا  ی ئاسان نیه وه مدانه  وه م پرسیاره ؟ ئه رم چی بکات باشه تی هه       ئایا حکومه
کات  ز ده ککیان حه یه" تی سایه که" دوو  بته رۆڤ ده م م پرسیاره م ئه رده به راستتر بم له
 بتون  و راو بۆچوونه ر ئه بت گه خت ده  خۆشبه  راشکاوی بت وه رای خۆی به

ت  ی تر ده که تیه سایه  که وه کی تره  الیه  لهم ، به گفتوگۆکاندا کی بناکار بت له شداریه به
:ند خاک گرنگن ر حاڵ چه  هه ؟ به مانانی بۆچیه مهی رای ئ گرێ ئه ت گوێ نه حکومهر  گه  
  وه و دیپلۆماسیه ی ئه  رگه  له وی وت وه ره  ده چاککردنی دیپلۆماسی کوردی له: م که یه

 چوار  وه  داخه به.  خۆی پیشانبدات  و ئاشتیخواز لهقوربانیی   ونهکرێ تا بۆی دهکورد 
  جمیدکراوه ت هی باشووری کوردستان، ته ایبه ت  دیپلۆماسی کوردی، به ساڵ زیاتره

رچوونی  ت دوای ده  تایبه به(تی سیاسیش  رکردایه ندێ هما و بیاریی سه رچی هه گه ئه
 حای  ش به به.  م دیپلۆماسیه ی ئه وه ی چاککردنه  ئاڕاسته ن به هه) هاملتن-ر راپۆرتی بیکه

رم و رای  تی هه  حکومه م به یه له سه م مه وخۆ ئه سته وخۆ و ناڕه ی راسته  شوه خۆم به
. یاندوه گشتی گه  

  ره ونی هه  تورکیا خه  جیھانکدا که  جیھانی گلۆبالیزمدا و له  راستیدا له  له:م دووه
ندامی   ئه ت بب به  تایبه  به وتوو وه  جیھانی پشکه شک بت له  به یه وه ستراتیژی ئه

   راستیدا له تی تورکیا له کانی سیاسه ستیاره  هه ره  هه نده هه وا ره وروپا، ئه تی ئه کیه یه
  متریش له  که تا بگره ندیال، هه  قه ر له ک هه ن و پاریسن نه نده برۆکسل و ستۆکھۆلم و له

توان  کی چاک ده ی دیپلۆماسیه  رگه وهادا کورد له یرانکی ئه  قه  له وه ر ئه به له. ندیلن قه
ڕکی   شه وروپاڕا تورکیا زتر ئیحراج بکات، تا به تی ئه کیه کانی وتانی یه هخت  پایته له

.قلیدی نگی ته ناهاوسه  
ب  یش ده) عیراق واته (و وا ئه  ئه،شک بت لی خوازێ کورد به ر عیراق ده گه  ئه:م سھه

ی  وه  ئه. کوردستانیش بکات رگری له کات به کی عیراق ده یه ر جگه  هه رگری له چۆن به
   له ربگرێ، جگه  وه م خاه  باشی سوود له  به یتوانیوه نی کوردی نه راستی بت الیه

ی  له کان مامه  تورکه نده رچه  هه ، که ره نقه  دوایی شاندی عیراقی بۆ ئه ره ری هه فه سه
ی  اوشتهره ر حاڵ ده  هه م به دا کرد، به و شانده شی کوردی له ر به رامبه یان به ناشایسته

وه،  وستی کورد نزیکبوویه  هه  لهزیاتر  عیراق واو بوو که  ته وه  به که وه واوی هه ته



ت  روره  زه ک به وستی تورکی، نه ویی هه قی و توندڕه  هۆکاری ره ویش زیاتر به ئه
  . وستی کورد بی له هه ره عه-ی عیراقی تیڤانه یشتنکی پۆسه تگه

مریکا   ئه  دابت که وه وی ئه  هه تر له  چاکانه ب زیاتر وه وردی دهنی ک  الیه:م چواره
ربازی  ر کارکی سه  هه  به هزتر بکات که ی ال به ڕه و باوه رازیبکات یا راستتر بین ئه

کانی  وه کی جددی بۆ هه یه کشه تدانی کورد و پاشه سه  ده ه هۆی ل کرێ ببته تورکیا ده
و  ی سیاسی له رخستنی پۆسه  عیراق و سه سپاندنی همنی و ئاسایش له  چه مریکا له ئه

.دا وته  
تی  کیه یهر  سه   بخرته کاری دیپلۆماسی کوردیدا  لهکی زیاتر قورساییه گشتی  به: م پنجه

.وروپا ئه  
 دیپلۆماسی-تکی سیاسی رفه ک ده مو وه ی ئه یرانه م قه نی کوردی ئه  الیهتب ده: م شه شه
ی کوردی جارکی   کشه وه شه ره ی هه  رگه  ڕستیدا تورکیا له له.  بۆ کورد ببین م ونه که

  بته  ده یرانه و قه ی ئه رهاوشته کو ده  به وه ر ئه ک هه وباس، نه ندی قسه  ناوه وه تر هنایه
ری تورکیا شک شدا له م ئاسته ر له گه ئه.  بۆ کورد تیڤانه کی پۆسه یه رهاوشته هۆی ده
م  به. ب ده" وتن رکه سه"کی تر  یه ک یا راده یه  راده وا دیسان بۆ کورد به بکات ئه کشه پاشه

م   له وه ستیاریه  ئاستکی هه  و له وه ندنه سه سک و تۆه ی ته  گۆشه نی کوردی له  الیه گرینگه
و  ره کان به  بۆ بزواندنی شتهک مایه  بنه کو بیکات به ، به  وه بته  نزیک نه یه رهاوشته ده

...  وه پشه  
:  کوردین- نگی کوردی  هاوئاهه دا دوو دانه یه م کشه  گرینگ له ره نکی هه الیه: م وته حه
   به نگیه و هاوئاهه  ئه  گرنگه تی باشووری کوردستان، وه سه  نوان پکک و ده ککیان له یه
هنی پاراستن   ناو کولتوری سیاسی کوردا نه ی له وه  له جگه،  نده رچه هه(بت  هنی نه نه

  ر سه له  هنگی هاوئاههویترین  ئه؛ )کانی پکک پارزراو بن هنیه  نه یه ، من گومانم هه مه ئاسته
 پارتی و  وه موویانه  پش هه ، وه له کانی باشووری کوردستان  سیاسه ئاستی هزه

 و  رگرتووه موو ئاستکی وه مۆ هه یرانی ئه  قه  بین که وه  ئه  گرنگه وه یه م باره له. تی کیه یه
تکردن  وه ت و ده وه تی ده قلیه  عه نی کوردی به  الیه   که هی وه ر شتکیش گرنگ ئه  هه ر له به
... قلیدی سکبینی ته تی خ و ته قلیه  عه ک به ، نه وه  نزیکبته یرانه م قه له  
  ی له که ان و حیزبهغردۆ یب ئه ب ته جه وتنی ره رکه  سه ین که هگ مان تده زووربه: م شته هه
 خۆشم   بوو بۆ کورد، وه تیڤانه چوونکی پۆسه  گشتی پشوه مسادا، به کانی ئه بژاردنه هه

  ی کورددا له  کشه ی زتر له وه وا کرانه ب ئه تی هه رفه ردۆغان ده ر ئه  گه ڕم وایه باوه
 باشووری کوردستان  رانی کورد له ، سه وه کی تره  الیه م، له به. دا هد نجام  ئه تورکیا

   به وه یاندنه کانی راگه زه ی ئامرا  ڕگه  جار دوای جار له ن که که  ده وره کی گه یه ه هه
نی کوردی   الیه  بۆ نموونه  گوایه ن که که ردۆغان ده  ئه  باس له تیڤانه کی پۆسه یه شوه
 کرێ  ده یاندنانه  راگه و شوه ڕی خۆم ئه  باوه به. ردۆغان هاوکاری بکات ڵ ئه  گه له  یه ئاماده

 دواجار  یه  وانه  له و همایانه ئه) 1:  وه وته یان لبکه تیڤانه ی زۆر نگه رهاوشته  دهبۆ کورد
ک  ن وهکا  تورکه ربازی و ناسیۆنالیسته ی سه زراوه  چاوی دامه ردۆغان له  ئه ن که وا بکه



؛ )ن که  باسی ده  باشه  دوژمنانی تورکیا جار دوای جار به چوونکه(وێ  ربکه تکارک ده خیانه
ی  ره  به وته که ردۆغان نه ی ئه وه  بۆ ئه  وا بکات که یه انه وه  له یه رهاوشته م ده ئه) 2

لماندنی  ۆ سه ب  وه وه سکی سیاسیه کی ته یه  گۆشه وته که  تورکیا و نه تکاری به خیانه
  کا به ی ده که  وته رگری له ر ناسیۆنالیستکی تورک به ک هه  وهردۆغان ئه  ی که وه ئه
  ب به  ده و ترسه ڕی من ئه  باوه به. رخواز ی ناسیۆنالیست و شه ره  ناو به تی بخزته واوه ته

  ی که وه وان ئه ن ندێ جار له  باشووری کوردستان هه رانی کورد له سه. ربگیرێ جددی وه
ک   یه کی تر له  الیه  له  دیپلۆماسیه ی که وه  ئه ک وه  الیه  له حلیلی سیایسیه یشتن و ته تگه

باشترین . توان پشتشکن بت دا ده له سه ع و مه قته ندێ مه  هه  له م کاره ئه.  وه نه جیا ناکه
  یت، به تی تورکیا بیکه وه ڵ ده  گه  له  که یه وه ڵ تورکیا ئه  گه  له به ی موخاته شوه
وان دواتر  وجا ئه ، ئه وه وانه ی ئه  یاریگه یته ی دیپلۆماسیدا بخه  یاریگه کی تر تۆپ له مانایه

      !  شتکی تره وه ن ئه که  ده که چۆن یاریه
ڵ باشووری کوردستان   گه ی تورکیا له  کشه کرێ که  ده وه وێ باس له و له  لره:م نۆیه
شه  له  وه بۆتهچم، مه رۆکی هه ڵ سه گه ی تورکیا له  کره. سعود بارزانی رزۆر گرنگه وه ل   
 راستیدا تا  له.  یه یه و شوه  به که له سه  مه دا که  نه و همایه  ئه وه  الی خۆیه  کورد له که

:  ر وایه ی ههش که  و راستیه که  کشه  فراوان بدرێ به ره ندکی کوردستانی هه هه بکرێ ره
  زموونی باشووری کوردستانه م دژی ئه که ی یه  پله کو به  به یه) پکک(ر دژی  ک هه تورکیا نه

کان  تورکه:  دی شکی کوردستان بته ر به  هه ونی کرد له  خه  که یه وه  گشتیش دژی ئه و به
 خۆ  ته وه و ده ر ئه گه ئهستن  وه تکی کوردی راده وه ر ده وان دژی هه  ئه  که خۆیان وتوویانه

ی   چوارچوه نی کوردیش خۆی له  الیه وابوو زۆر گرنگه که. زرێ  دابمه"رازیلیش به"  له
 گردانی  وه که یه  به : وه  تورکیا بجولته ر به رامبه  به وه که  فراوانه  کوردستانیه ره  هه نده هه ره

   گردانه وه که یه و به کو ئه  به خش نیه زیانبهر  ک هه دا نه یه و ئاراسته باشوور و باکوور له
  تی به  رووی ستراتیژیه تی له  تایبه  دۆزی کورد به ت به توان زۆریش خزمه ده

کرێ کورد   تا ده ش بم که وه  ئه ماوه.  و دۆزه ییکردنی ئه وه ته  نونه کوردستانیکردن و به
و  نھا ئه  ته ، چونکه وه  ژیان جخت بکاته وه هک یه ر خیتابی ئاشتی و دیالۆگ و به سه پ له
 تورکیا  ڕخوازی له ی شه ره شکر و به ی له زراوه ست دامه ده کان له هانه  به  که یه  گوتاره شوه
ئیقلمی (مارۆی سیاسی و دیپلۆماسی  توان گه ش ده  گوتاره و شوه ر ئه  هه هنت وه رده ده

  . بکات  زدهر تورکیا سه  له)یی وه ته و نونه
 
 

ئوەى ک حکومت و پرلمانى تورکیاى زۆر تورەکرد ک بریارى *
 سربازى تورک بوو ل ناوەراستى ئم مانگدا 21لشکرکشى بدات، کوشتنى 

ل شارى شرناخ، براى ئوە شوازى خباتى چکدارى ئستاى پکک تاچند 



ان بارزانى سرۆکى حکومتى لخزمتى کشى کورددای، لم رۆژاندا نچیرڤ
  ." سا شرى چکدارى دەکات چى ئنجامکى هبووە؟20پکک " هرم وتى

   له شکه نھا به ربازانی تورکیا، ته  سه کی زۆر له یه ڕی من کوژرانی ژماره  باوه به
  به. تب  گرینگیش نه ره  رووداوی هه  وه  بۆچوونکی تره  له شه وانه  له ، وه که هاوکشه

  به(کردن  شه وتنی پارتی داد و گه رکه نووسساز سه  چاره ره بۆچوونی خۆم رووداوی هه
ند سای دواییدا   چه دا له یه و چوارچوه ر له هه.  بوو)ردۆغان ئهیب  ب ته جه تی ره رۆکایه سه

و   راستیدا ئه له . و وته  ئهدواڕۆژیی  رباره  ده ندوه ی سه ره  تورکیا په ک له رانیه  نیگه شوه
  کتر له  یه ندێ بۆچوونی جیا جیای دژ به  هه  له ربیوه وخۆ خۆی ده  راسته ، که رانیه نیگه

م و  هه ی نۆزده ده کانی کۆتایی سه  عوسمانیه ی تورکه که رانیه  نیگه تورکیا، زۆر له
قنی  گاوی ناعهن دایه وتانک هه تانه و حاه ئا له. چ م ده ی بیسته ده تای سه ره سه
ت  وه ی ده  نوخبه شکی گرنگ له  به ی که فسیه  نه رانیه و نیگه ری ئه  ژر کاریگه هاوژن له ده
  کان، که نجه  گه  راستیدا بیاری تورکه له. ون که یان تیده که  وتهنووسی چارهڕ   مه له
  یی بوو به یاری بچارهمی جیھانی، ب که نگی یه  ناو جه تی عوسمانیان پادایه وه ده
مان ی  له سه ویش مه  ئه هکان بوو ک  قوی عوسمانیه ره ی ههیران رکردنی قه سه ستی چاره به مه

.  بوومانیان یا نه  
ی  و دواییانه ی ئه که کردنه شه ڕه ماشای هه ڕا ته وه ره  ده سکی له ک که ر وه گه           ئه
وێ  که رده بۆت ده) ربازی، سیاسی و دیپلۆماسی سه(رک  وهموو پ  هه وا به یت ئه تورکیا بکه

  کو دوور نیه  به وه ر ئه ک هه ر ناکات؛ نه سه کانی تورکیا چاره  کشه شیه شکرک م له  ئه که
توان   دواجار ده  که، وه  ئاستکی ترسناکه  باته ب و وته کانی ئه کی جددی کشه یه  شوه به

.  و وته  ئهنووسی واوی چاره تهر  هس ب له ری هه کاریگه  
توان   دهتین گه  جیده ی ئستا پکک به ربازیانه  سه و کاره  بۆچوونی خۆم ئه        به
  نی کوردی و زۆر له رچی الیه کات، گه  ده وه م ئایا پکک بۆ ئه به. ین  کورد بگه زیان به

 ئاسان  و پرسیاره ی ئه وه مدانه ینن؟ وه گه ه پکک راد  راشکاوی به  به وه دۆستانی بیانی ئه
کانی،  ته  بواری پکک و سیاسه ب له زایی هه  زۆر شاره سکیش که  بۆ که تتا بگره  هه نیه
  وه ته وه ن دوو ده  الیه  تورکیا له ت له  سیاسه  که یه وه ویش ئه ک ئه ر هۆیه به ش له وه ئه

تی  وه ی تریشیان ده وه  ئه سمی تورکیا وه تی ره وه ککیان ده یه: کرت  ده سه موماره
ر حاڵ   هه به!  یه و بناسازیه ی ئه رهاوشته پکک ده: ی تورکیا)تی قووڵ وه ده ( شاردراوه

و  ی ئه وه نگدانه توانی ره  ده و دواییانه ربازی له ندک کاری سه نجامدانی پکک بۆ هه ئه
وری ئیمرالی دوای  ر ده بت گه  ئاۆزتریش ده که  ونه بگومان  بت، که  سیاسیه ئاۆزیه

نی  الیه.  ته و حاه  بۆ ئهیشتنمان  متودی تگه  به وه ستینه الن ببه بدوال ئۆجه گیرانی عه
  ڕم وایه ر حاڵ من باوه  هه ، بهی پکک ربازیانه  سه رهم کا  ئه  که یه وه  ئه که تری گرنگی کشه

  تی سیاسی له رکردایه تی سه غبه ز و ره  حه مدا راست بم، دوور له وونهم بۆچ  هیوادارم له وه
.کرت باشووری کوردستان ده  



ی  وه مدانه  دیسان وه،کداری پکک باتی چه ی خه رباره تان ده که شی تری پرسیاره      به
ی  وه ش یان به که ر یه ردووکیان، هه  هه ن که ر حاڵ دوو بۆچوون هه هه  به. ئاسان نیه
ت و  ت سیاسه  تایبه ت و ئایدۆلۆژیدا، به  سیاسه  ترسناکن له ڕن وه و په خۆی، ئه

:یی وه ته ئایدیۆلۆژی نه  
   پکک له  به  که  و  ئستاش باوه  الی پکک باو بووه  گشتی له  به ی که ڕه و باوه  ئه:م که یه

چوو و مژووی سیاسی  و دهنا ت کورد له نانه ب پکک ته  کوردی دروست کردو به وه هیچه
ی رۆلی  وه  مانای سینه به( پکک دروستی کرد  ی که و مژووه  له تی بریتیه باتی کوردایه خه
   به  وه یه وانه  تاکه  و   زۆر نادیمۆکراتیانه   بۆچوونه م شوه هتد ئه)...وانی تر موو ئه هه

ر  وامیشیدا هه رده ه ب  و له ووهخش ب ر به ره لیدا زۆر زه مه تی عه  سیاسه تی له تایبه
... یبت ده  

باتی   خه  پکک به  ده  که یه وه  ئه ڕه وپه ویش هی ئه  ئه ی تر که که  بۆچوونه:م دووه
.  هناوه ست نه ده کداری خۆی هیچ شتی به چه  

تکدا  ر حاه  هه وا له  پکک یا نا، ئه ب له ی هه گرانه وستی رخنه          مرۆڤ هه
باتی پکک   خه له  رهاوشته ی ده  کۆمه  که وه  بشاردرته و راستیه ناتوانرێ ئه

 راستیدا  له. م بوو ستھاتنیان ئاسته ده کرێ بین به  ده باته و خه ب ئه  به  که  وه ته وونهوت که
دن ناو جیھانبینی دیمۆکراتیکردن و کوردستانیکر ویتر له باتی ئه ی خه وه ودان بۆ سرینه هه

ودان بۆ  کی تر هه  مانایه به.  وه ی نابته کان جگه  کوردیه ته ییکردنی سیاسه وه ته نه و به
بینکی   گۆشه ت له ڵ سیاسه گه ڵ مژوو یا گونجاندنی مژوو له  گه ت له گونجاندنی سیاسه

باتی  خش بت بۆ خه توان زۆر زیان به تدا ده سک و تایبه سیاسی و ئایدیۆلۆژی ته
. یی کورد وه ته ردستانی و دیمۆکراتی نهکو  

ڕی   شه  ساه20 پکک  شی ده وه کانی پکک و ئه ڕیه وپه  ئه ردوو بینینه  هه م مانایه        به
کانی هوشیاری مژووی و  نده هه  ره توانن له بووه ده نجامکی هه کات چی ئه کداری ده چه

ویتر  ی ئه وه دکردنه ردووکیان روحی ره  هه کهچون: خش بن لیشدا زۆر زیانبه مه تی عه سیاسه
.گرن خۆ ده له  

  ، واتهبین" ئینتیقائی"کداری ناکرێ  باتی چه  خه ماندا له  رخنه له  که بم  وه  ئه        ماوه
  به. نگنین سه کان هه شته" وا و دوو هه بانکه"ی  وه ک ئه وتی وه رکی چه  پوه ناب به

 زیانی  کورد کۆمه" مۆدرنی" درژایی مژووی  کداری به تی چهبا ڕی خۆم خه باوه
و  ندی ئه هه  گرنگترین ره  که وه مان میکانیزمی دووپاتکردۆته م یا زۆر هه  که  وه وه وتۆته لکه

ڵ رژمکی  گه شکی کوردستان له  به  له کداری بووه ی چه وه  جونهیمانی هاوپهش  میکانیزمه
ر   گه  ڕۆیی نیه دا زده ته م حاه له: شکی تری کوردستان ری به داگیرکهتری دیکتاتۆر و 

  رپرس بوو له به"  سه دده  تۆ ب ناموقه-  ناسروشتییه " یمانیه و هاوپه ر ئه بین هه
  وه  جوالنه یمانییه و هاوپه ئه) 1: ن م دووه  گرینگترینیان ئه  که رهاوشته  ده کۆمه
و  ئه) 2سته؛  ر ئسقان وابه و تا سه" نائازاد"کی  یه وه  به جوالنه ڕیوهی گۆ که کداریه چه

گری  مان کاتتدا هه  هه م له  به که وه  بۆ جووالنه  بووه وه  بۆ کاتک هۆی مانه یمانییه هاوپه



 دوو   راستیدا من له له.  یه وه و جوالنه مان ئه  بۆ هه برلدان بووه ناسی قه ورو خاکه ته
   لهمکداری ی چه وه  پشتر جونه وه مان متودی لکۆینه  هه م به تی جیادا به بابه

  خستۆته) 1998- 1984(کداری پکک  ی چه وه  جوالنه وه) 1989-1961(باشووری کوردستان 
". گرانه رخنه"ی  وه ر باس و لکۆینه به  

 
 

ت، براى ئوە ئستا لتورکیاداحزبى فرمانرەوا باس ل گۆرینى دەستوردەکا*
گۆرینى دەستور ل تورکیا لقازانجى کوردە، یان ل قازانجى ئیسالمیزم؟ 

 ئاماژەکانى پشت گۆرینى ئو دەستورە چۆن دەبینیت؟
.  وه ینه رنی بده رنی یا نه  ئه خت به روا پش وه  هه و پرسیاره می ئه  وه  ئاسان نیه دیاره

واو  ی جۆراو جۆر ته  شوه  به یه و پۆسه کرێ ئه و ده  کی ئاۆزه یه ستور پۆسه گۆڕینی ده
ستاوه ر له شدا مرۆڤ هه وه ڵ ئه گه له. ببچه  ده  ئ ک بخاته توانروو که ند خا   
: یه  تورکیا هه  له وه ستوره  گرینگی گۆڕینی ده نیدارن به یوه په  
 - ستون ئه  (7 یا 6و  تی ئه  تایبه به  واته(مالیزم  کانی که  گرنگه نده هه  ره ک له  یه:م که یه
)  زراوه ر دامه سه له تاتورکی  مال ئه فا که ری تورکیا مـسته زرنه  فکری دامه ی که ه)ی نسیپه پره
  زراو کراون واته  دامه بهی رابردوو  ده کانی سه یه1930   له نسیپانه و پره  ئه  که یه وه ئه

  ر گرینگ بوون له ک هه  نه نسیپانه م پره ش ئه م مانایه به. ستوور  ده شک له  به  به ته هبوون
  شکر و له ی له زراوه ی دامهنیاندن و راهنا  پگه و له رده روه می فرکردن و په سیسته

  به  نسیپانه م پره کو ئه به) تی میدیاکان  تایبه به(ک  ی خه بۆچوونی ئایدیۆلۆژیانه
نگرانی فکری   الیه وه یه م باره ی له وه ئه. ت وه ستوری ده ی ده گه  کۆه بوون بهتی  واوه ته
ی  له سه ڕ مه  مه  له ران کردوه ربازیی تورکیا زۆر نیگه ی سه زراوه ت دامه  تایبه مالی و به که

 ستوردا  ده  له و گۆڕانکاریه ترسن ئه  ده وه له  نگرانه و الیه ئه   که یه وه ستور ئه گۆڕینی ده
و  ی ئه وه  بۆ هورکردنه نده رچه  هه؛ستور  ده  له نسیپانه و پره رهاوشتنی ئه ه هۆی د ببته

ر حاڵ،   هه به.  ناکات م کاره  ئه  که وه ردۆغان زۆر جار دووپاتی کردۆته  ئه توخمانه
یان و  وه کان کاکردنه  شوه ک له یه  شوه ستوور یا به  ده  له نسیپانه و پره رهاوشتنی ئه ده
ی   پۆژه ی تورکیا له وه  کورد و نزیکبوونه ت به توان خزمه ی رۆلیان ده وه کردنهم که

.دیمۆکراسی جیھانی رۆژئاوا بکات-لیبرال  
  ک له یه  شوه کرێ که ست ده ی پشتر، وا هه و خاه ڵ ئه گه ندی له یوه  په ر به هه: م دووه
  به(وتی ئیسالمی میانۆ  وان کورد و ره ن کان له ندیه وه رژه کانگیربوونی به کانی یه شوه
 کورد و ئیسالمی   له که ر یه  هه  که یه و مانایه ش به وه ئه. بت  هه)ردۆغان تی ئه رکردایه سه

کی  ره  سه ره ی هه گه  دوو کۆه ی خۆی توانیویانه  شوه ک به ر یه  هه  تورکیا وه و له میانه
    لهناسیۆنالیزمی  گه تی کۆه کورد توانیویه) 1: ژنن ی بھهلما کانی فیکری که گه  کۆه له
   به  بووه کو بگره  تورکیا به  له یه ر بوونی هه ک هه  ئیتر کورد نه :تژن مالیزمدا بھه که



   له وه کی کوردستانیه  قوییه  به  گردراوه کانی ناو تورکیا وه  سیاسیه  هاوکشه  له ژماره
 ئاستی  یشتنک له  بوونی پشتگیری و تگه  به ها گردراوه ر وه  هه ی تورکیا وه وه ره ده

تی  تایبه  تورکیا، به  میانۆ له   ئیسالمی  وه کی تره  الیه له) 2یه؛  له سه و مه  بۆ ئه وه جیھانیه
  ی سیاسیدا له  هاوکشه کی گرنگ له یه  ژماره ر توانیان ببن به ک هه ردۆغان، نه  کاتی ئه له

 )سیکۆالریزم(نسیپی   پره یه و شوه  به  وه و وته ست له  ده کو حوکمانیش بگرنه ا بهتورکی
ر بین   گه نیه)  قه موفاره(پارادۆکس . ننژ ھهبستووردا  مالی و ده ی فیکری که  پکھاته له
تورکیا و   لهکورد ی  وه ته ی نه وه  نوان بزوتنه  له،کان ندیه وه رژه کانگیربوونی به م یه له

. نووسراو نه" کی یمانیه هاوپه"ی   راده گاته  ده،و وته ئیسالمی میانۆ له  
 تورکیا، جا  ربازی له ی سه زراوه  دت بۆ دامه کشه  مانای پاشه ستوور به  گۆڕینی ده:م سیه
م   ده وه ئه. وێ که رده ستوور ده وا دوای گۆڕانی ده  ئه نده  چه یه کشه و پاشه  و قویی ئه راده

ستورکی   رۆشنایی ده ی کات تورکیا له  سای رابردودا زووربه50  لهب  رنه هه  چونکه
  ،وه ربازیه تای سه کراو دوای کوده  یا ئاماده، وه ربازیه ی سه زراوه ن دامه  الیه نووسراو له

و  تورکیا، ئه   له مای حوکمه  بنه وه ه)1984 (  دوایی له ره ستووری هه ده.  کراوه ئیداره
ربازی  ی سه زراوه ونی دامه  رنه  و به1980ربازی  تای سه  دوای کوده  له ی که ستووره ده

.  وه نووسرایه  
 

  ندیانه وه رژه  به  له نده  تورکیا چه له" کان ئیسالمیه"نی کوردی یا   چی الیه  کورتی و به به
   وه که ی گۆڕانکاریه رهاوشته ده و  واره قهر   سه وته که وا ده  بگۆڕێ، ئه ستووره و ده ئه
تی ئایدیۆلۆژی و   و ماهیه ناسنامهی  وه مندنه نوێ خه رله ما بۆ سه  بنه توان ببته ده

.تی تورکیا وه  دهسیاسی  
 
 

دۆستایتى نوان کورد و تورک تاچند پویست براى ئوە دۆستایتى *
رەب و فارس گرنگڵ عگیاخود تورک؟کوردرى باشور ل   

ی کورد  وه تی مانه  حاه ر له ک هه ، نه  گرنگه وه ته ر س نه ڵ هه گه تی کورد له دۆستایه
 زیاتریش  کو بگره  سوریا به تانی تورکیا و ئران و عیراق و وه ی ده  چوارچوه له

-جیۆیی   حوکمی داخراوه ی کورد به وه ته نه. خۆیی کورد ربه تی سه  حاه  له پویسته
  تیانه و دۆستایه  بۆ ئه رناتیڤ لته  ئاسانی ئه ی ناتوان به که ستراتیژی وته

. وه بدۆزته  
  واو به کو ته ، به گۆڕاو نیه ستراتیژی نه-تکی سیاسی تی حاه  دۆستایه دیاره        
ژووی مۆدرنی  م  له له  په  ئاوڕکی به به.  وام دایه رده کی به  گۆڕانکاریه  له وه وانه پچه
یمانی  تی و هاوپه  دۆستایه کوێ که رده  بۆمان دهدام  و بیسته ی نۆزده ده  سه وروپا له ئه
دوژمنی دون (   بینیوه خۆوه تی به ڕه وام گۆڕانکاری بنه رده دا به و وتانه  نوان ئه له



و  ینگی ئه گر ره دوو هۆی هه گشتی  به).  نزیکی رۆژی دواتر ره  دۆستی هه  به بووه
و  میان، ئه که یه: گرت ده کی هه ره ری سه  دوو فاکته ش پیان له گۆڕانکاریانه
ری  هاتن و کاریگه دا ده و وتانه ر ئه سه  به وه  رووی ناوه  له ی که گۆڕانکاریانه

میشیان   دوهه نا؛ وه  داده و وتانه ی ئه وه ره تی ده ر سیاسه سه وخۆیان له راسته
.وروپا و جیھان ر ئاستی ئه سه  هز لهنگی هاوسه  

 
ڵ فارس و  گه تی له  گرنگی دۆستایه ی که وه  ب ئه  بۆچوونی خۆم، به به         

ڵ تورکیا  گه ندی کورد له یوه  په  که ، بوام وایهدابم  ه  قه م له  که  بهمانب ره عه
قورسایی . گرێ رده وه) ۆژییی و دواڕ نوووکه هه(ت  کی زۆر تایبه گرنگیه") کان تورکه("

ر  هه  ڵ گه ه لراورد  به به  زۆر زیاتره)   و جوگرافیاوه  رووی ژماره له( تورکیا  کورد له
 رووی   له و قورساییه  ئه ین که  بیر بکه ش له وه  ناب ئه نده رچه وتانی تر؛ هه  ک له یه

  واته ( و وته ئه یراوز په   زۆر له وه تیه یه کۆمه-وتنی ئابووری سیاسی و پشکه
کردنی ئابووری و  شه  رووی گه  له له  په راووردکردنکی به به.  وه ته ماوه دا)تورکیا
   له ، جگهشی رۆژئاوای تورکیا  نوان باکووری کوردستان و به تی له یه کۆمه
ۆ  تورکیا ب راوزبوونی کوردمان له تی په  جوانی حاه  بهراوزکردنی سیاسی، په

وستی   هه ندێ گۆڕانکاری له کرێ بین دوای هه شدا ده وه ڵ ئه گه له.  وه بته روونده
تۆ ب (هز  ندکی ستراتیژی به هه رهکرێ  ی کورد ده  کشه ر به رامبه تورکیا به

ر  ک هه  نهبۆدیمۆکراسی -ی لیبرال وتو و پۆژه  رووی جیھانی پشکه  به)ک یه روازه ده
  بۆ نموونه. ڕاست تی ناوه  رۆژهه واوی کورد له  ته ۆکو ب  به وه کیا بکرته تور کورد له

ب بۆ  کی گرنگ و مژووی ده یه وه وروپادا کرانه  ئهتی کیه یه  ندام له  ئه بوونی تورکیا به
. کانی کوردستان موو پارچه  هه کورد له  بگره  تی وه  تایبه  تورکیا به کورد له  
دا،  ندامیه  ئه و بوون به بژمرین لهبۆ کورد تیڤ  توانین زۆر خای پۆسه  ده ئمه       

   سای داهاتوو به50-30تی خۆی بۆ   کورد سیاسه  ئستاوه ر له م ناشکرێ هه به
 یا  هر وروپادا مسۆگه  ئهتی کیه یه  ندامتی تورکیا له ئه  کهی  وه ک ئه  وهکیر گه ئه

  یشتۆته  گه ندامبوونه  ئه ی به له سه م مه ئهخۆم ڕی  اوه ب به. بنا بکاتربت  مسۆگه
ن   الیه لهی تورکیا  ه ری زۆر مامه گه  ئه  به چ که  ده وه  له ستیار وه کی زۆر هه یه راده
  تی بب به واوه  ته  به نه  و وته  ئه کهی  وه ک ئه  وهک بکرێ یه  شوه به  وه تیه کیه و یه ئه
ن  سله  تورکیا ئه ترسم که ش ده وه من له.  وه دبکرته هتی ر واوه  ته ش به  نه ندام وه ئه
   له  که یه وه  نزیک ئه ره ری هه گه  ئه!ست دابت ده  له مکه ندامبوونی ده تی ئه رفه ده

 تورکیا  ی به کی تایبه یه وروپا چوارچوه  ئهتی کیه یه) ند ساک دوای چه(دواییدا 
   تورکیا به ، واته وه ره  ده ک له  پیه  وه وه  ناوه ک له پیهی  یغهکو س من وه بخه
تی  حاه  وته  بکهکو، ، به کرته دنه تیش ره واوه  ته  به ندام وه  ئه ب به نهتی  واوه ته
م   به تی نزیکه ندامایه  ئه  له که  هتی کیه یهو  ڵ ئه گه  له وه تیه تکی تایبه راکه شه
.  تیش نیه واوه ته تی به هندامای ئه  



 
ت   تایبه به(رۆژئاوا -تورکی-کی ستراتیژی کوردی یه وه  نزیکبوونه  من باسم له مکه ده
 یا  هانو س شت  یا دوویان له وه که  یه دا س شت به  کاتی ئمه له. کردوه) مریکا ئه
م  راهه  فه یه وه و نزیکبوونه نن ئهاتو  توندی، ده م به نیا، به  ته ککیان به  یه تتا بگره هه
1: ن بکه  
کی  یه روازه  تورکیا بکات یا ده ی کورد له ک بۆ کشه ریه سه  چاره  تورکیا شوه:م که یه

توان  ی تورکیا ده وه  ناوه وها له نگاوکی ئه هه.  وه دا بکاته یه و ئاراسته جددی له
)  بن و جیھانه کی ئه یه ر گۆشه هه  جا له( کورد  دژ به/ر رامبه وستی تورکیای به هه

- کوردی ندیه یوه ئاساییکردنی په نگاوی به کرێ هه  ده م گۆڕانکاریه ر ئه سه  له بگۆڕێ، وه
کان بھاوژرێ؛ تورکیه  
 ئیتر   گۆڕێ که وها بنته تکی ئه توان حاه تی عیراق ده وه ی ده وه شانه وه  هه:م دووه

ب  پالنی خۆی ههت  روره  زه بهکو  ژنۆ دابنیش به ئه ستوه هتوان د ر نه ک هه تورکیا نه
ر  به  له دا وه ته و حاه  له.ی سیاسی خشه ی نه وه مندنه و خه ره  به وه و بشجولته

تی   حاه وته که  ده ویش دواڕۆژی باشووری کوردستانه  ئه کی زۆر ئاسان که هۆیه
ری  گه  ئه  کهدا، ته م حاه ، لهچ  ده هو  له وه. لی مه وستی عه رگرتنی هه وه

کی کورت  یه ک ماوه روه  نزیک بت، هه ره ی موس سیناریۆی هه ی کشه وه زیندوکردنه
  واته ( و جۆره رمی له ربینی فه کان ده  زووتریش تورکه  ئستا وه ر له به

خۆم  بۆچوونی  به.  بووه یان هه)تی موسل ی والیه ی دۆسیه وه زیندووکردنه
 تکی رفه دهتوان  کو ده ک هار ناب کورد بترسن به ی موس نه ی کشه وه زیندوکردنه

رناتیڤی کۆنفیدڕالی باشووری کوردستان  لته گۆڕی ئه  کورد بۆ هنانه جددیش بداته
 تیایدا  رتیباتکی فراوانتر دابت که ی ته  چوارچوه  له وه رجک ئه مه ڵ تورکیا به گه له

.ربکرت سه  تورکیا چاره ی کورد له کشه  
تی  کتر نزیکبوون و دۆستایه یه  له  که نجامه رئه و ده  ئه مریکا بگاته ئهر  گه ئه :م سھه

کی دوورو   داهاتوویه کا له مریکا ده  بای ئه ره  ستراتیژی هه ت به کورد و تورکیا خزمه
 ی تا ئستا وه کی تر له  توانایه ه ئاستکی تر و ب مریکا له  ئه وا مومکینه درژدا، ئه

  ننا بکات وه به سمی ته  ره مریکی به ئه-تورکی- یشتنی کوردی کگه  یه ی له  بیرۆکه بووه هه
ی  رباره کم ده یه  پۆژه  ئسته ر له ک به یه  ماوه نی باسه شایه.  کاری بۆ بکاتش جددی به
!انتی باشووری کوردست  حکومه ته  داوه رانه گه و ئه ئه  

 
  ی سیاسی له  هاوکشه  له شکه وا به کا ئه ز نه  حه یاز بکا نی کوردی حه  گشتی الیه به

 پاراستنی ندا  و دوورخایهن کی کورتخایه ودایه  مه  له و باشترین رگه ناوچه
  ندیانه یوه م پاراستنی په رجک ئه  مه بهک،  موو الیه ڵ هه گه تی له کانیه ندیه یوه په

  ره یرانی هه  راستیدا له قه له.  که  کوردستانیه  فراوانه ره  هه نده هه  بۆ رهب ش نهخ زیانبه
ی  که  کوردیه  دیوه  له،کان  کوردیه ته  کوردستانیکردنی سیاسه  به وت که رکه دواییدا ده



  وستی کوردی، به هز بوونی هه  بۆ به یه و هه بووه   سوودی هه  کۆمه،دا هاوکشه
و دیوی سنوور  و دیو و ئه  ب جیاوازی ئه نی کوردی به  الیه تی کاتک که تایبه

ی ئاشتی خواستن و دیالۆگ و دیپلۆماسی   چوارچوه تی دیپلۆماسی خۆی له توانیویه
   .   من فافدا بخه شه

 
      


