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 پوختە   

( باس ى 2016_-2002نێوان سااڵنى  توركيا له دا و بە ناونیشانى )دۆزى كورد لهيهوهئەوەى لەم توێژينه

ى و دانووستانانهر به کورد لەو پارچەیەدا و ئهرامبهى توركيا بهتهدەکەین، پوختەیەکە لەو سياسه

باركوورى  ڵگرى پرس ى كورد لهك ئااڵ ههكرێكارانى كوردستان وه و پارتى پهكهنێوان ئهله كه

 كوردستان، ئەم توێژینەوەیە لە چوار تەوەرە پێکهاتووە بەم شێوەیەى الى خوارەوە:

كى مێژوويى دۆزى كورد يهكورته باسمان له كى مێژوويدا، كهيهروازهده تەوەرەى یەکەم: دۆزى كورد له

ى وهبوونهپێناوى درێژ نه ، لهكردوه پهركارى ئاكهسه كوو پێش هاتنهكان تاوهدهوهسااڵنى نه له

ر رامبهتيان بهزراندنى توركيا و تێڕوانين و سياسهبۆ مێژووى دامه دواوه وهچووينهدا زۆر نهكهباسه

 كورد.  به

 باس له به وڵمانداوهدا ههيههر وهم تهپێدان و پرس ى كورد، لهشهتەوەرەى دووهەم: پارتى دادو گه

 ين.و دۆزى كورد بكه پهكهاڵتى ئهسهر دهسههاتنه

ى پرس ى كورد سهبۆ چاره كه كردوه واڵنهو ههو ئه و دانووستانانهتەوەرەى سێهەم: باسمان له

 ك لهريهو ڕۆڵى ههكان وڵهكاديمى باس ى چۆنێتى ههكى ئهيهشێوهبه وڵمانداوههه نجامدران، وهئه

 .بووهين ڕۆڵيان ههش بكهسانهوكهالن و ئهئۆجه

ى شكستى مايه بوونه كه وهينهڕوون بكه و هۆكارانهئه وڵمانداوهدا ههيهرهوهم تهتەوەرەى چوارەم: له

تى توركيا و نێوان حكوومه ڕ و پێكدادان لهى قۆناغێكى ترى شهوهستپێكردنهكان و دهدانووستانه

 .كهكهپه

بوونى نه ش خۆى لهوهند گرفتێكى زانستى بووين، ئهدا تووش ى چهيهوهم توێژينهنجامدانى ئهئه له

و وام بوونى ئهردهستيارى دۆخى باكوورى كوردستان و بهمى كات و ههى پێويست و كهرچاوهسه

ى گوێرهبه وڵمانداوهشدا ههوهڵ ئهگهاڵم له، بهوهبينێتهده ستى پێكردوهده وه2016له ى كهدۆخه

 .وهدايبڕيژينه كى زانستيانهيهشێوهو به وهينهكان ڕوون بكهڕووداوه ندێك لههه كهپالنه

 كۆتاييشدا دەرەنجام و لیستى سەرچاوەکان کە لە کۆتاییدا ئاماژەى پێکراوەله
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   :پێشەکی

دروستبوونى کۆمارى تورکیاى نوێ و هاوچەرخ لەسەر داروپەردووى 

(دا ١٩١٨-_١٩١٤دەوڵەتى عوسمانى بوو، کە لە جەنگى یەکەمى جیهانى )

تێک شکاو خاکەکەى دابەش بوو بەسەر چەندین دەوڵەت و نەتەوەیى 

دەوڵەتى عوسمانى لەسەر دەستى جیاواز، ئەمەش بەهۆى ئەوەوەبوو کە 

سێکوچکەى ئتیحادییەکان)ئەنوەر و جەمال و تەلعەت( پاڵیدایە پاڵ 

ئەڵمانەکان بە ئامانجى فراوانخوازى ڕووە و ناوچە تورکنیشینەکانى ئاسیاو 

بەدەست هێنانەوەى خاکە لەدەستچووەکانى کە لە سەدەى نۆزدەدا لە 

کانە بەدەست بهێننەوە، کیس ى چووبوو، پێیان وابوو دەتوانن ئەو خا

ئەوەبوو نەک نەیان توانى ئەو خاکانەى وەکوو میسر و لیبیبا و قوبرس 

بەدەست بهێننەوە بەڵکوو نیشتمانى عەرەبیشیان بە تەواوى لەدەست داو 

ئەوەى کە لە پاشماوەى جەنگەکە مابۆوە تەنها بەشێکى کەمى خاکى 

تى یۆنانییەکان و تورکیاى ئەمڕۆ بوو، ئەوەى ترى کەوتبوە ژێر دەسەاڵ

ئینگليزى و فەڕەنسییەکان، ئەمەوجگەلەوەى لەڕووى سەربازیشەوە 

بەتەواوى تێکشکا بوو، لەناوخۆشیدا تووش ى چەندین گيروگرفت ببوو، 

ئەم بارودۆخە وای لە هەندێک سەرکردەى ناسیۆنالیستى تورک کرد کە 

ت ئەم بارودۆخەیان پێ قبووڵ نەکرێ و هەوڵى سەندنەوەى خاکى لەدەس

چوویان بدەن، یەکێک لەو کەسایەتییە سەربازییە ناسیۆنالیستانەى 

تورک کە خۆى ئەفسەر بوو لە نێو سووپاى عوسمانییەکان )مستەفا 

کەمال(بوو، کە پاش ئەوەى لە الیەن فەرماندەى گشتى سووپاوە ڕەوانەى 

ئەنادۆڵ کرا وەک ئەفسەرى پشکنەر، بەاڵم لەوێ دەستى کرد بە 

ق و یەکە سەربازییە جۆراوجۆرەکان و هاندانیان بۆ کۆکردنەوەى فەیلە

ئەوەى بەرگرى لە خاک و ئاوى لەدەست چوویان بکەن، بێگوومان مستەفا 

کەمال لەم هەوڵەیدا تەنیا نەبوو، بەڵکوو چەندین سەرکردە و کەسایەتى 

تر هاوکارى بوون، هەندێک لە سەرکردە خێڵەکییەکانى کوردیش بوونە 

  ١٩١٩ە دوو کونگرەى سیواس و ئەرزەڕۆم لە ساڵى پاڵپشت و هاوکارى و ل

بەشدارییان کرد و پاڵیان دایە پاڵ سووپاکەى مستەفا کەمال، دواى 

چەندین سەرکەوتن و کێشمەکێش لەگەڵ دەسەاڵتى هاوپەیمانان توانى 

شەرعییەت بە دەسەاڵتەکەى بدات و لەڕەگەوە هەوڵى گۆڕینى پێکهاتە و 

دات، ئەم هەوڵەش ى لەدواى گرتنە دەستى بنەماکانى دەوڵەتى عوسمانى ب

دەسەاڵت و هەڵبژاردنى وەکوو یەکەمين سەرۆک کۆمار سەرى گرت و 

 كوو )ئۆزال( لهويش تاوهاڵتدارانى دواى ئهسهئامانجەکەى خۆى پێکا، ده

کات بۆ باشووری کوردستان ده تی کوردی لهرکردایه، بانگهێشتى سه١٩٩٢

م ی ئاشتى، ئهه، بۆ خێراترکردنی پڕۆسهر نقهئه کۆشکی کۆماری له

، ١٩٩٣تای ساڵی رهسه وتێکی گرنگ بوو بۆ کورد. لهستکه، دهبانگهێشته

 به بینى، که وهخۆیهستروای بهبهوهک تيرۆری سیاس ى پێکهیهتورکیا زنجيره

ن ال بدولاڵ ئۆجهكوو گرتنى عهتاوه وهو كاتهتيرۆرکردنی ئۆزال کۆتاییهات، له

 تى نكوڵى كردن لهتى توركيا سياسه، حكوومهپهركارى ئاكهسه و هاتنه

 خۆ. گرتبوه كهكهڵ پهگهربازى لهڕى سهپرس ى كورد و شه

ساڵی  ( لهپهكهپێدان" )ئاكپارتی/ ئهشهركاری "حزبی داد و گهسههاتنه

ژمار كیا ههمێژووی سیاسیى كۆماری تور  خان لهرچهخاڵێكی وه ، به2002

ما و بنه ی چوارچێوهوهرهده حزبێك له ی كهم پێیهكرێت؛ بهده

ی وهت نائاشكرا )ئهنانهرمیى ناسراو و تهاڵتی فهسهكان و دهمالیستییهكه

ت وڵهده تی قووڵ یاخود لهوڵهر یاخود دهتی سێبهوڵهده توركیادا به له كه

وامیش ردهست و بهده گرێتهاڵت دهسهت( دهناسرێتدا دهوڵهناو دهله

(، 2016ی جوالی ساڵی )15وتووی ركهتای ناسهبێت. پاشان كۆدهده

ری بێت بۆ واوكهیاخود ته رخانهرچهم وهری ئهپێدهتوانێت درێژهده

 ،م حزبهئه ی كهیهم ڕوانگهكان؛ لهنگاوی كۆتاییى گۆڕانكارییههه

اڵت سهكانی دهموو جومگهبۆ كۆنترۆڵی هه وهاتر بوویهكانی خێر وڵههه

كان بۆهه ژموونیى سیاس ى و ئابووری ربازییهیاسایی وسه ستهربهوالدانی به

 دا.و واڵتهر ئهسهبه

نێوان  توركيا له ا و بە ناونیشانى )دۆزى كورد لهديهوهێژينهئەوەى لەم تو  

ى توركيا تهپوختەیەکە لەو سياسهس ى دەکەین، ( با2016_-2002سااڵنى 

 پهكهنێوان ئهله ى كهو دانووستانانهر به کورد لەو پارچەیەدا و ئهرامبهبه

باكوورى  ڵگرى پرس ى كورد لهك ئااڵ ههو پارتى كرێكارانى كوردستان وه

كوردستان، ئەم توێژینەوەیە لە چوار تەوەرە پێکهاتووە بەم شێوەیەى الى 

 خوارەوە:

 باسمان له كى مێژوويدا، كهيهروازهده ەرەى یەکەم: دۆزى كورد لهتەو 

 كوو پێش هاتنهكان تاوهدهوهسااڵنى نه كى مێژوويى دۆزى كورد لهيهكورته

دا زۆر كهى باسهوهبوونهپێناوى درێژ نه ، لهكردوه پهركارى ئاكهسه

تيان وركيا و تێڕوانين و سياسهزراندنى تبۆ مێژووى دامه دواوه وهچووينهنه

 كورد.  ر بهرامبهبه

دا يهرهوهم تهپێدان و پرس ى كورد، لهشهپارتى دادو گه تەوەرەى دووهەم:

 ين.و دۆزى كورد بكه پهكهاڵتى ئهسهر دهسههاتنه باس له  وڵمانداوههه

بۆ  كه كردوه واڵنهو ههو ئه و دانووستانانهتەوەرەى سێهەم: باسمان له

كاديمى كى ئهيهشێوهبه وڵمانداوهنجامدران،  ههى پرس ى كورد ئهسهچاره

ش سانهوكهالن و ئهئۆجه ك لهريهكان و ڕۆڵى ههوڵهباس ى چۆنێتى هه

 .بووهين ڕۆڵيان ههبكه

ڕوون  و هۆكارانهئه وڵمانداوهدا ههيهرهوهم تهتەوەرەى چوارەم: له

ى وهستپێكردنهكان و دهى شكستى دانووستانهمايه بوونه كه وهينهبكه

 .كهكهتى توركيا و پهنێوان حكوومه ڕ و پێكدادان لهقۆناغێكى ترى شه

ند گرفتێكى زانستى بووين، دا تووش ى چهيهوهم توێژينهنجامدانى ئهئه له

ستيارى كات و ههمى ى پێويست و كهرچاوهبوونى سهنه ش خۆى لهوهئه

 وه2016له ى كهو دۆخهوام بوونى ئهردهدۆخى باكوورى كوردستان و به

ى گوێرهبه وڵمانداوهشدا ههوهڵ ئهگهاڵم له، بهوهبينێتهده ستى پێكردوهده

 كى زانستيانهيهشێوهو به وهينهكان ڕوون بكهڕووداوه ندێك لههه كهپالنه

 .وهدايبڕيژينه

كۆتاييشدا دەرەنجام و لیستى سەرچاوەکان کە لە کۆتاییدا ئاماژەى له

 پێکراوە.

 

 مكهى يهرهوهته

 كى مێژوويى يهروازهده   
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ادهكانى سهدهوهنه توركيا له پرس ى كورد له     ژێر  ، له1ى ڕابردوود

وى ۆڕهنداو و كنگى كهمين جهكوو دوهكانى وهكييهرهده گۆڕانكارييه

كان كگرتوهيه وهتهى نه688و بڕيارى  1991ساڵى  باشوورى كوردستان له

ڵدانى رههتيشدا سهوڵهئاستى نێوده ، له2كورد، خۆى نواند ت بهبارهسه

ت و كێتى سۆڤيهى يهكانى پاشماوهكۆماره خۆيى لهربهداواكارى سه

كى ڕوون ڵدانى ئاسۆيهرههسهت، كێتى سۆڤيهى خودى يهوهشاندنهڵوههه

ى نامه اڵڵهى گهوهها باڵوكردنهروهئيسرائيل، هه-برهملمالنێى عه له

، ورووپاوهكێتى ئهكان و يهكگرتوهيه وهتهن نهاليه كان لهمينهكه ت بهتايبه

ڵدانى رههكى بوون بۆ سهرهرى دهفاكته مانهموو ئهوت، ههركهده

ريالكانى رمى گهناوخۆشدا ناشتنى تهتوركيا، له تى لهى كوردايهوهبزووتنه

ى كوردى ى تر كێشهزايى، هێندهراسيمى ناڕهشێوازى مه به كهكهپه

 3رچاو.به ناوخۆى توركيادا خستهله

 دا و لهم گۆڕانكارييانهرى ئهژێر كاريگه توركيادا، له  ى كورد لهكێشه

رگاى ڵهێنا و دهى ههورهنگاوى گه(دا هه4راڵى)تورگوت ئۆزالى بيرى ليبسايه

ستى پێكرد، ده وهكانهجياوازه نهن اليهاليه رى پرس ى كورد لهسهچاره

كارهێنانى زمانى كوردى درا، بهبه ( ڕێگه12/4/1991)بوو لهوهئه

زمانى  له جگه ، كه1983(ى ساڵى 2932)ى ياساى ژمارهوهتكردنهڕهبه

 بوو له ورهنگاوێكى گههه مهكات، ئهده غهدهموو زمانێكى تر قهتوركى هه

ى كورد ركردنى كێشهسهرگاى چارهده وهى كورد، لێرهتوركيا بۆ كێشه

ستى ده وهكانهجياوازه نهن اليهاليه له وهيهم بارهو گفتوگۆ له وهكرايه

كى يهشێوهكان بهى كوردهوهبۆ ئهوه قۆستهى لهم ههپێكرد، ئۆزال ئه

  5شدارى پێ بكات،يدا بهكهواڵته ديموكراتى له

ى گرنگى پێدانى ڕاى گشتى مايه ئاشكرا پرس ى كورد بوه مجار بهكهبۆ يه

ى ئۆزال و رابيته ك كهيهوهى كۆبوونهميانهو له1990نيسانى  توركى، له

خۆ گرتبوو، ئۆزال گوتى: ) وانى كارى توركى لهسازى و پياپياوانى پيشه

ركردنى سهكى نوێى بۆ چارهيهى نموونهوهدۆزينه ڕاستى لهت بهحكوومه

مان ساڵيشدا هه، لهوهكۆڵێتهڕێوشوێنى پۆليس ى ده ى كورد دوور لهكێشه

 كارهێنانى زمانى كوردى بهكردنى بهغهدهپارتى ديموكراتى ئۆپۆزسيۆن قه

( 1991مىكهتشرينى يه13)سف كرد، لهرى وهحشيگهوشوێنێكى وهڕێ

                                                     
: هاوكار محێدين كان بروانهدهوهنه اڵتدارانى تورك لهسههههههههههههر تێڕوانينى دهسههههههههههههبۆ زياتر له 1

هانى ئهههباڵوكراوه (، لههه1999-1980سهههههههههههههااڵنى) توركيهها لههه ليههل: دۆزى كورد لهههجههه هاديمههايى كه كه

 و دواتر.169، ل2012ولێر، كوردى، هه
رێمى كوردستان كانى نێوان ههسياسييه ندييهيوهريم: پهكه مهبدولاڵ حه: هێرش عهبڕوانه 2

كانى باڵوكراوه م، لهكه، چاپى يه2003-1991تانى دراوسهههه ر ئێران و توركيا و سههههوورياوڵهو ده

 .159، ل2013ى تاران، ، چاپخانهندێشهئه
د رمهرگێڕانى: سههههههتوركيا، وه-مريكاكانى ئهندييهوهيپه ى كورد لهبيار سهههههيف الدين: كێشهههههه 3

 .1٩٦،١٩٧، ل2009ولێر، ر، ههى هاوسهد، چاپخانهحمهئه
لە  مەلەتی لە شههههههاری  ١٩٢٧لە سههههههاڵی :Halil Turgut Özal (تورکی )لیل تورگوت ئۆزالخە 4

ههههارێکی نهههههادیهههههابە ھۆ ئەنقەرە لە ١٩٩٣دایهههههک بووە و لە  ر کۆچی دوایی کردووە، یەکێکە که

هانیلەسههههههههههەرۆک کۆمههار و سههههههههههەرۆک وەزیرە نههاودارە ، بههاوکی لە ئەسههههههههههڵههدا  ی شههههههههههههاری تورکیهها که

بوو. کوڕێکی بە نهههههاوی  دێرسهههههههههههیم لکیر بە مەلەتیە و دایکیشهههههههههه ى خەی سههههههههههە« رمووکچە»

 .رگيراوهوه ويكبيديا(وه ) له.١٩٩٩مانی تورکیا ساڵی رلەندام لە پەبووبە ئە« د ئۆزالحمەئە»

، و يهتوركيا هه كورد له دا نا كهوهكارى كرد و دانى بهردانى ههئۆزال سه

 6ڕێزيان لێ بگيرێت. پێويسته

كانى پرس ى كوردى ڕوويدا و بواره ورهندنێكى گهسهرهتوركيا په له

ى نهكاليهستى يه( ئاگربه17/3/1993)هل كهكهى گۆڕى، په1993ساڵى

.( ڕاگه15/4/1993( تا )21/3/1993)له  ى كهيهنامهڵگهو بهئه7ياند

كانى ميانگيرى نێوان وڵهتى ههرايهڕێبهبانى دا كهالل تاڵهجه الن بهئۆجه

ر گهئه ندێك سازش ى تێدا بوو، كهدا، ههده كهكهتى توركى و پهحكوومه

هاوێژين، نگاو دههه ده نگاوێك بهاوێژن، ئێمهكان ويستيان ههكهتور 

 8ين.كهش دهبوارى كارى سياس ى پێشكه رى لهستپێشخهردهگهئه

 له دا كهوڵى دهبوو ههك دهيهفتهئۆزال بۆماوى هه ى كهوكاتهله

و  ربازى سه ركردهيى سهوهتهمنى نهنى ئهنجوومهى ئهوهكۆبوونه

رێكى سياس ى سهى چارهوهك بۆ دۆزينهيهپێكهێنانى ليژنه كان بهنييهدهمه

ناكاوى ئۆزال ( مردنى له17/4/1993) بۆ پرس ى كورد ڕازى بكات، له

 كانى ئاشتى لهوڵههه بوو به نرا، مردنى ئۆزال گورزێكى كوشندهيهڕاگه

 9وت،توركيا كه

، وهت بوو پڕ بكرێتهحمهى دروستكرد زهكى سياس ى وامردنى ئۆزال بۆشاييه

 ڵۆكى، بهستهبه ك لهيهفتهند ههتوركيا دواى چه ت لهسياسه دووباره

لسههاتنه  ڕۆژه ، لهوهكى بۆشهيهبازنه چوه  10ركارى سلێمان دێمێرێ

 وتهى پرس ى كورد كهتى كۆماردا، دۆسييهرۆكايهرگرتنى سهكانى وهمينهكهيه

و  كهكهنێوان پهڕ و پێكدادان لهدوا شهبه وه، لهوهرهسكهست عهده

ڕووى زيانێكى گيانى زۆر ردووال ڕووبهتيايدا هه ، كهوهستى پێكردهتوركيا ده

م بۆجارى دوه 1995كانوونى دووهەمى  الن لهبدولاڵ ئۆجه، عهوهبوونه

ى كهنوێيه تهحكوومه لێك بهى ههوهياند بۆ ئهستى ڕاگهئاگربه

و اڵم ئه(بدات، به28/6/1996تا 6/3/1996ڵماز سعودى یه)مه

  11.وهتكرايهڕه بانگهێشته

بێ ڕوو، بهستى خستهم ئاگربهبۆ جارى سێهه 1998يلوولى ئه الن لهئۆجه

ناكاو له 1993مى كهمانگى تشرينى يه ، لهوهاڵمى بداتهى توركيا وهوهئه

و  وهر سنوورى باكوورى سووريا كۆكردهسهربازى لهزار سه(هه10يا )تورك

النى بدولاڵ ئۆجهركردنى عهيان ده وهستكردنهداواى ڕاده

، لەگەڵ  21/10/1998سەرەنجام ڕێککەوتنامەى )ئەدەنە(ى لە)12كرد

 .160-159ريم: س.پ ، لكه مهبدولاڵ حههێرش عه 5
 .199توركيا، ل-مريكاكانى ئهندييهيوهپه ى كورد لهبيار سيف الدين: كێشه 6
والدول  التركي ، دار الشهههههموس للدراسهههههات و النشهههههر والتوزي ، PKKاملحادثات سهههههري  بين  7

 .12، ص2000دمشق، 
 .210بيار سيف الدين: س.پ ، ل 8
 .214-213بيار سيف الدين: س.پ، ل 9

ى تيرۆرمههان ڵكوو كێشههههههههههههه، بهههى كوردمههان نييهههكێشههههههههههههه يگوت: ئێمهههدهت دێمێريههل نههانهههتههه 10

: املسهههههيل  كي تركي  االمل و اتخيبات، مجل  شههههه ون تركي ، مركز دراسهههههات ،...(، بڕوانهيههه

 .30(، ص8االستراتيجي  والبحوث والتوثيق، العدد)
 .223بيار سيف الدين: س.پ ، ل 11
التركيهه  كي ءههههههههههو، ازمهه  اوجالن، -: العالقههات السههههههههههوريهه : خليههل على مرادبۆ زيههاتر بڕوانههه  12

(، مركز الدراسههات 16، كي مجل  اوراق تركي  معاصههر ، العدد)1998تشههرين االول/ اوكتوبر

 .71، ص2001التركي ، جامع  املوصل، ربي  

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%95%D9%84%DB%95%D8%AA%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%95%D9%84%DB%95%D8%AA%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%95%D9%86%D9%82%DB%95%D8%B1%DB%95
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%95%D9%86%D9%82%DB%95%D8%B1%DB%95
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8E%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8E%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85
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تورکیا واژۆکرد، بەو پێیە سووریا بەڵێنى دا تەواوى سەربازگەى پەکەکە لە 

دابخات و ڕێگەى نەدات خاکەکەى بەکاربهێنرێت بۆ هێرشکردنە  خاکەکەى

سەر تورکیا، زیاتر لەوە سەرکردەکانى دەربکات، هەر لەم ڕێککەوتنەدا 

واى د 1سووریا پەکەکەى وەک ڕیکخراوێکى تيرۆریستى ناشەرعى سەملاند.

ائيل مريكا و ئيسر كانى توركيا و ئهراڵهنهنێوان ژه واو لهكى تهنگييهماهههه

رچوو و سووريا ده له نهدهوتنى ئهى ڕێككهگوێرهالن بهى ئۆجهوهو دواى ئه

 1998مى تشرينى دوه وێ لهله وت و دواتر بۆ ڕۆما كهڕێكهو ڕووسيا بهرهبه

 چاالكييه يهئاماده ياند كهستگيركرا، دواى ئازاد كردنى ڕايگهده

رێكى سهى چارهوهر دۆزينهرامبههب ستێنێت و لهكان بوهربازييهسه

منى ئيتالى كى ئهيهفڕۆكه الن ڕۆماى بهى پرس ى كورد، دواتر ئۆجهئاشتييانه

و شوێنێكى رهوێ بهجێهێشت، لهر داواى خۆى بهسهو ڕووسيا لهرهبه

ركرا، مريكى دهفشارێكى زۆرى ئهوێش بهسينا، لهنراو چوو، بۆ ئهيهگهڕانه

فريقيا، ئه له مريكايهواڵگرى ئهى ههبنكه بۆ نايرۆبى، كهوێش له

فريقيا ڕفێنرا و و ئهرهى نايرۆبى بهخانهڕێگاى فڕۆكه ( له15/2/1999)له

 ى ئميرالى لهدوورگه ويش لهكانى توركيا كرا، ئهتييهتايبه ستى هێزهڕاده

 2رى كرد.سهبهستس ى، دهكهى تاكهنديخانهبه له رياى ئيجهده

 

 پێدان و پرس ى كوردشهم: پارتى دادو گهى دووههرهوهته

ن شوناس و كى جياواز، خاوهيهوهتهكوو نهوامبوونى كورد وهردهبه    

ر كوردێكيش ، ههتوركيا نكوڵى لێكراوه نگ و زمانێكى جياواز لهرههفه

تورك باس كرد بێت، دووچارى گرتن و سزاى  لێكى جيا لهكوو گهكوردى وه

بوو،  غهدههزمانى كوردى ق كردن و خوێندن به، قسهوهتووند بۆته

پێى (به2002ساڵى ) ، لهيهغهدهناوێكى كوردى قه ت ناونانى منداڵ بهنانهته

( دايك 76كات)ده وهتوركيا باس له كانى مرۆڤ لهڕاپۆرتى فيدراسيۆنى مافه

 ى ناوى كورديان لهوهر ئهسهو باوك بانگهێشتى دادگا كراون له

ى دهكانى سهدهوهى نهيهده له ورده ورده م دۆخه، ئه3كانيان ناوهمنداڵه

                                                     
 .224ريم: س.پ ، لكهمهبدولاڵ حهێرش عهه 1
كانى بێ ئاكامه شهههههتهالن )گهسهههههتگيركردنى ئۆجههكانى در: نهێنييه: بريتا بۆلهبۆ زياتر بڕوانه 2

ى م، چاپخانهوت ئيسماعيل، چاپى چواره: ڕێكهوهندييههۆڵه رگێڕانى لهك(، وهيهركردهسه

 .2018زگاى ئايديا، سلێمانى، كانى دهباڵوكراوه مدى، لهحه
ل پرسهههههههههه ى گهكردن لهڵهمێران سههههههههههلێمان: توركيا ئيسههههههههههالمى سههههههههههياسهههههههههه ى و چۆنێتى مامهشههههههههههه 3

 .74، ل2019مدى، سلێمانى، ى حه، چاپخانه1كورددا،چ
 .75، لرچاوهمان سههه 4
من بحههم محمههد نورالههدين االقليههات كي تركيهها كي دههل حزب العههدالهه  و التنميهه ،  خالصههههههههههههه 5

 ، ايست اونالين.2012يوليو
 .161-160ى پێشوو، لرچاوهليل: سههاوكار محێدين جه: بۆ زياتر بڕوانه  6
 تايى لهره، خوێندنى سههههههههههدايك بوه سهههههههههتانبوول لهشهههههههههارى ئه ( له1954ى شهههههههههوباتى 26)له 7

هانى  ى لهههو پههاشههههههههههههان بڕوانههامههه واو كردوهكى ئههايينى تهههيهههخوينههدنگههه كۆلێجى ئههابوورى و بههازرگه

بوارى بازرگانى، ژنى  كاركردن له وتهسهههههههههههت هينا و كهدهئيسههههههههههتانبوول بهى ڕهڕمهزانكۆى مه

ڕووى  سهههههتانبووڵ، لهوانى ئهرۆك شهههههارهسهههههه بۆته 1994، سهههههاڵى يهو چوار منداڵى هه هێناوه

ر ليسههتى سهههر لهو هه فادا كارى كردوهحيزبى ڕه له 1985سههاڵى  ئۆردوگان له وهسههياسههييشههه

پههارتى دادو  2002سههههههههههههاڵى سههههههههههتههانبووڵ و لهههوانى ئهههرۆكى شههههههههههههارهسههههههههههههه بوهفههاش بوو پههارتى ڕه

. رۆك كۆمارى توركيايهكيدا دروست كرد، ئێستاش سهند هاوڕێيهڵ چهگهپێدانى لهشهگه

ى ربارهك دهيهرحان: كورتهد فهمهن محهسهههههههه: ) حهر ژيانى ئۆردوگان بڕوانهسههههههههبۆ زياتر له

بااڵكانى واڵت باس ى  ركردهناو سهردا هات، ناوبهسهگۆڕانى به وهڕابردوه

 يسێك كهكوو كهكى جياواز يان وهيهوهتهكوو نه، وهبوونى كورديان كردوه

 4،.ركردنهسهچاره پێويستى به

بوونى رۆككۆمارى توركيا دانى بهسه م جار )سلێمان ديميريل(كهبۆيه

مى )تورگوت ردهبۆ سه وهڕێتهگهكان دهكورددا نا، مێژووى دانووستانه

 5ئۆزال(.

نگاوى نا وڵ و جديترين ههى ڕابردوو گرينگترين ههدهكانى سهدهوهنه كه له

نێوان  وخۆ لهكى ناڕاستهى كورد وگفتوگۆيهركردنى كێشهسهبۆ چاره

 6.ئاراوه تدا هاتهوڵهو ده كهكهپه

 ( كه1997تاى ساڵىدواى كودهدا) لهو گۆڕانكارییانهی ئهژێر سایهله

 مهكان و سیستهنێوان ئیسالمییه بینى له خۆوهرچاوی بهكی بهتووندییه

كان ربازیی، ئيسالمييهی سهزراوهتی دامهرۆكایهسه سيكۆالریزمیەکەدا به

ئيسالمیى  و به كهمهوڵدان بۆ گۆڕينى سروشتى سيستههه باركران بهتتۆمه

ئابى  ماليزمدا، لهى كهفهلسهر فهسهتا بهكانى و كودهزراوهكردنى دامه

نب تهجه( ڕه2001ساڵى) وانیى رۆكى پێشووى شارهسه  7يب ئۆردوگا

تى )دادو نێوى پار  ى كرد بهكهتى بۆ پارتهستانبوڵ داواى مۆلهئه

 گرت كهخۆ دهژنى له رانى سيازدهزرێنهى دامهسته(، ده8پێدانشهگه

ر و دكتۆر و كتهنێويشياندا گۆرانبيژو ئهچواريان بااڵپۆش بوون، له

پێشتر ت كهزيلهتى پارتى فهسايهندين كهربارى چهبوون، سهمامۆستا هه

 پارته بڕێكى تر لهڵ گهكرا بوو، لهغهدهكارى سياسييان لێ قه

زراندنى پارتى دادو ى دامهكان، دروشمى كۆنگرهناسيۆناليست و سيكيوالره

دا بوو )كاركردن م ناونيشانهژێر ئه( له2001ئابى 14) پێدان لهشهگه

كانى توركيا(، و ندكێشكردنى چين و توێژهمهپێناو توركيا و كهله

 9ياند.اگه، خۆى ڕ وهكى سياسييهيهرنامهبهبه

نشهركارى حوكمى پارتى دادوگهسه دواى هاتنه نجامى ئه له  10پێدا

هۆى گۆڕانى بارودۆخى ناوخۆيى به  11(2002مى تشرينى دوه3ڵبژاردنى)هه

، 2005يلوول (، ئه2)يب ئۆردوگان، گۆڤارى) دۆسههههههههههێى توركيا(، ژمارهب تهجهى ڕهژياننامه

 /https://www.tccb.gov.tr/ar/receptayyiperdogan/biography.                  113-110ل

ى ، چاپخانه1(، چ2003-1923توركيا ) كان لهاسههييهسههي د فاتح: پارت و ڕێكخراوهمه؛ محه

 .389-388، ل2016مدى، سلێمانى، حه
د فاتيح: مه: محهى بڕوانهكهسههههههههههياسههههههههههييه رنامهو به م پارتهر مێژووى ئهسههههههههههههبۆ زياتر له  8

 .250-245ى پێشوو، لرچاوهسه
 پێدان لهشههههارتى داد و گهى سهههياسههه ى پزيز مسهههلپ: پڕۆژهبدولعهعد عه: دكتۆر سههههبڕوانه 9

(، 2012-1946توركيها  وژمى ئيسههههههههههالمیى سههههههههههيهاسهههههههههه ى لههپێهدانى تههشههههههههههههكتێبى) گهه توركيها، لهه

 .229-228، ل2013ى كارۆ، م، چاپخانهكهها، چاپى يهالتهرزانى مهرگێڕانى: بهوه
نجام درا، ( ئه202مى تشههههههههههرينى دوه3) لهتوركیادا كه مانی لهرلهڵبژاردنی پهم ههكهیه له 10

ههاتى ديهههارى كراوى خۆى، ئهههه18) يكردهده كهههه ههانى نگهههه%( ده34,29) پههههكهههه(مهههانهههگ پێش كه كه

(كورسهههههههههه ى 550كۆى) ( كورسهههههههههه ى لهه363، )يكردهى كورسهههههههههه ى دهژمهارهبهه سهههههههههههت هێنها، كههدهبهه

: ت پێههك بهێنێههت. بڕوانهههنههاههها بتوانێههت حكوومهههتهههبههه كهههش وايكرد حيزبهههمهههانى، ئهههمههرلهههپههه

، 2013، اربيهل، 1د.عثمهان على : حزب العهداله  والتنميه  كي تركيها و املسهههههههههههيله  الكورديه ،  

 .179ص

و نهاي  حامد عطار: تركيا و مكانتها الشهههههههرقي  قرا،  كي االدا، على  د.ناجى محمد عبدهللا 11

 .186، ص2018وى الداخلي، مجل  جامع  تكريت، كلي  العلوم السياسي ، املت

https://www.tccb.gov.tr/ar/receptayyiperdogan/biography/
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ى ئاك پارتى كهتهمى حكوومهى دوهتى دواى كابينهتايبه توركيا به

يشت ارێكى تر گهشار و شاخ، توركيا جهێزبوونى كورد له( و به2007)له

ت له وا ناتوانێت ڕێگهى كهوبڕوايهبه و   1فشارى ناوخۆيى كورد بگرێ

 كهكهپه شكست به وهربازييهى سهڕێگه هيچ جۆرێك لهناشتوانێت به

كى يهژمارهبه كورد بوه مێژوو، چونكه به كورد بوه بهێنێت و نكوڵيكردن له

ى تى داهاتوودا هێندهى سياسهخشهنه لهبێت و ده كهناوچه هێز لهبه

م بێت ئهى دهوبڕوايهيشتن بهگه قورسايى خۆى حسابى بۆ بكرێت، بۆيه

وام ردهو به يبوهدرێژايى دروست بوونى ههبه ى توركيا كهيهورهگه كێشه

رى و ر بكرێت و ماكى سياس ى و كولتوورى و هونهسه، چارهوهقتر بۆتهزه

 م بوون بهردهبه ڕێگر له بێتهى چيتر نهوهيى كورد بدرێت، بۆ ئهوهتهنه

ڕێگر  بێتهنه وهكى ترهاليه ، لهوهكهاليه ورووپادا لهكێتى ئهيه ندام لهئه

 تى، چونكهتايبهوتنى ئابوورى بهم ئاساييش ى گشتیى واڵت و پێشكهردهبهله

 كهكهڕى پهشه (مليار دۆالرى له10توركيا) ندێك ڕاپۆرت سااڵنهپێى ههبه

 2.رج كردوهخه

ى مهى كورد ئهكێشه ى بڕوابوونى بهڕوانگه پێدان لهشهدادو گه واته

نگێكى زۆرترى كورد بۆخۆى ده وهيهو ڕێگهڵكوو ويستى لهكرد، بهنه

 .3ر بكات، مسۆگه

 كانى ئۆسلۆم: دانووستانهكهيه 

 وخۆ لهكى ڕاستهيهشێوهنهێنى و بهبه كان كهڕى دانووستانهدرێژترين گه

رويج بوو، ختى نه)ئۆسلۆ(ى پايته چوو لهڕێوهبه كهكهو په رهنقهنێوان ئه

 كان بهى خاياند، زانيارييه2011مووزى تا ته وهه2009ساڵى له كه

 كه رهنقهو ئه كهكهكانى نێوان پهوهى كۆبوونهربارهوه دهئێستاشه

 ر لههه من، چونكه، زۆر كهركردوهكانى ئۆسلۆ ناوى دهدانووستانهبه

 وهيهو بارهبچن، لهڕێوهنهێنیى بهگفتوگۆكان زۆر به وڵ دراوههه وهتهڕهبنه

چاودێريى  به( ئاشكراى كرد كه6/7/2011) يالن( لهره)موراد قه

 وخۆ لهى ڕاستهوهتى كۆبوونهوڵهنى( نێودههدڕێكخراوێكى شارستانیى)مه

 4.بوهنێوانياندا هه

 رهنقهو ئه كهكهمى نێوان پهنى سێههكوو اليهوه و ڕێكخراوهيان ئه و واڵتهئه

ن اليه چ له رهنقهن ئهاليه رمى چ لهلێدوانى فه وهئێستاشه كێ بوو، به

ى جڤاتى رۆكى كۆنگره( هاوسهتيب ديجلهاڵم )خه، بهنييه وهكهكهپه

ياند، ڕايگه 2017مى ڕاستى كانوونى دوهناوه ( لهدهجهديموكراتى)كه

 5.كانى ئۆسلۆى كردوهريتانيا چاودێرى دانووستانهبه

                                                     
ر سههههههههههههله ش كرد، كهى پێشههههههههههكهكهتهى حكوومهرنامهردۆگان به( ئه2003ئادارى 18)له 1

گرنگترينيان باشهههههكردنى ئاسهههههتى ژيانى  گرت، كهخۆدهندين تێڕوانينى لهئاسهههههتى سهههههياسههههه ى چه

فێربوونى زمهانى كوردى و  دان بههكهانيهان و ڕێگههى ئهازادييههقفرفراوانكردنى سههههههههههههكوردان و بهه

 كهان لههكوردييهه رنهامههعهات بۆ بههرخهانكردنى نيو سهههههههههههههى كورديى و تههى قوتهابخهانههوهكردنهه

كانى..(. ڵههاوه يال زانا و سههههههيان لهمانى كورديى لهرلهندام پهردانى ئه( و بهTRTفيزيۆنى)لهته

توركيا،  پێدان لهشهههههى سههههياسهههه ى پارتى داد و گهزيز مسههههلپ: پڕۆژهلعهبدو عد عهدكتۆر سههههه

 .243-242ل
، 2003على سههههههههلمان صههههههههايل: االلعاد االقليمي  والدولي  لالزم  العراقي  التركي  لعد عام  2

 .11-10، ص2010جامع  النهرين، كلي  العلوم السياسي ، 

نگى ت و توركيا تۆمارێكى دهكانى بزاڤى خزمهياندنهڕاگه ( له13/9/2011له )

واڵگرى و ڕاوێژكارى رۆكى ههجێگرى سه و تۆمارهپێى ئه، بهوهنهێنى باڵوكرايه

ئۆسلۆ  له كهكهرپرسانى پهڵ بهگهتبار كران لهتۆمه وهزيران بهرۆكوهسه

 ياندهزيانێكى زۆرى گه نگييهده و تۆمارهى ئهوه. باڵوبوونهوهتهكۆبوونه

دانووستانى  كهكهڵ پهگهتباركرا لهتۆمه وهت به، حكوومهكهپڕۆسه

 6كات،.ڵ دهگهڕى لهشه س ى ساڵه، كهكردوه

پاڵ يان خستهنگييهده و تۆمارهى ئهوهاڵتدارانى توركيا باڵوبوونهسهده

(دا 2012يلوولى ى ئه28)ريشدا لهرامبهبه پارتى كرێكارانى كوردستان له

ى يهشهو بانگهاڵمى ئه( وهكهجهكۆما جڤاكێن كوردستان)كه

 خاڵه بوون بهند نه( پابهكهجهنى )كهيگوت اليهده كه وهئۆردۆغانيش ى دايه

كان ى ديدارهوهنهێنیى هێشتنهكانى ئۆسلۆ و بهكانى ديدارهكييهرهسه

نجامى كانى ئۆسلۆ ئهكردنى ديدارهياند: دزهڕايگه كهجهكه وهيهوبارهله

تى تورکیا وڵهزيرى دهرۆك وه، گوتيش ى: سهتهوڵهاڵتى نێو دهسهڕى دهشه

و يڕهك شێوازێك پهى وهوهژووكردنهتى تردا ئاوهو زۆر بابه تهم بابهله

ڵێت زانياريمان ده تى تورك كهوڵهزيرانى دهرۆك وهى سهكهكات، لێدوانهده

 وهيهو بارهر له، ههواوى درۆيهتهبه پێ كردوه كانى ئۆسلۆ دزهر ديدارهسهله

زانى ئيسرائيل تادا وامان دهرهسهدا) لهوهى بهميل بايك ئاماژهجه

تى ماعهكان )جهنييهوت گولهركهاڵم ده، بهوهى بالوكردۆتهكهتۆماره

 7(.وتوهست كهيان دهكهواڵگرى ئاساييش تۆمارهن( و ههتحولاڵ گولهفه

رمانى فه واڵگريى توركيا)ميت( بهزگاى ههههاكان فيدان ڕاوێژكارى د

ت( رى تايبهتى )نوێنهسيفه يب ئۆردوگان( و بهب تهجهزير) ڕهرۆك وهسه

ت رى ميت )ئافهده، ڕاوێژكارى ياريدهكان بوهوتنهشداريى چاوپێكهبه

 وهكانيشهن كوردهاليه گفتۆگاكاندا، له نى توركى بوون لهش(، اليهگونه

شداريى ن بهو ناوانهير ئايدار(لهبرى ئۆك و زوبهسوو، سهرهفا قه)مسته

 كان بوون.وهكۆبوونه

شدارى به، كهكهجهتیى كهرايهبهڕێوهى بهندامى كۆنسهير ئايدار( ئه)زوبه 

رويج ختى نهئۆسلۆى پايته له كهكهرانى ميت و پهى نێوان نوێنهوهكۆبوونه

 سايتى )ڕۆژنيوز( لهلهڵ بى بى س ى توركيدا كهگهوتنێكدا لهاوپێكهچ، لهبوه

، وهى باڵوكردهكهرگێڕانهى سۆرانى وهشێوه(به2012رى مبهى ديسه24)

كانى چوونى دانووستانهڕێوهى بهماوه تى توركيا لهكانى حكوومهپێشێلكارييه

قۆناغێك  2009ساڵى  كه هداو وهى بهكات و ئاماژهڕوونى باس دهئۆسلۆ به

پێڤاژۆى بێ  وان لهوتن، ئهخێرايى پێشكهكانى ئۆسلۆ بهبوو، دانووستانه

هان، ئههايههديهها بۆ توركيههاى ئههه وهركهههتههاتو توركيههاى ئههه فوور: دۆزى كورد لهههف غهههڵهههخههه 3 ردۆگه

 .104-102، ل2013يرانى، (، حوزه1)ديپۆلۆماتيك) گۆڤار(، ژماره
ههى بهههيهههن حهههههل السههههههههههههههلهههمهههى وتهههجهههههدد دوره-نهههههگ اوسهههههههههه هههى: ال ههههههههههههههرا  الهههكهههردىههههوشههههههههههههههههه 4  الهههتهههركه

 (، دراسات العربي .2013يناير23العنف،)
 (.15/1/2017) له www.sputniknews.com ى پێگه له رگيراوهوه 5
 .84-83كردن، لڵهمێران سلێمان: توركيا ئيسالمى سياس ى و چۆنێتى مامهشه 6

 
 .85مێران سلێمان، س.ب، لشه 7

http://www.sputniknews.com/
http://www.sputniknews.com/
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م ئه گيران و پێى وايه كهجهر دۆزى كهسهڵك لهخه چاالكييدابوون كه

 1وت.كه كهقۆناغه بر بوو لهم زهكهيه ڕووداوه

ى روازهده له 2009رى ى ئۆكتۆبه19 كه كهكهو گرووپى ئاشتى پهئايدار به

يمانى ر پهسه ) لهياندوهناو توركيا، ڕاى گه چوونه وهسنوورى خاپوره

ڕێمان كردن، به ، ئێمهوهكانى ئاشتى تاقيكرانه، گرووپهوهمانهخۆيان نه

ناو ى لهسانهو كهگيرێت، ئهكرێت و نهس دادگايى نهبڕيار بوو كه

ڵێنى دا ت بهوڵهن، دهسووچى گرتووخانه بوون، ئێستا له داكهگرووپه

 2بڕى كرد(. ندهوهر ئهى ههكهڵێنهاڵم بهت، بهيهر نهسههيچيان به

ى كۆما جڤاكێن كوردستان) رۆكى كۆنسهسه و كاتهيالن ئهرهموراد قه

كراى كرد) ى گرووپى ئاشتى ئاشربارهوتنێكدا دهچاوپێكه ( بوو، لهكهجهكه

يى، ميشهرێكى ههسهكانى ئۆسلۆ گفتوگۆى جدى بوون بۆ چارهدانووستانه

موو گفتوگۆكان ئاشكرا بكات، مرۆڤ هه و گونجاو نييه ئێستا باش نييه

ئۆسلۆ  م لهئيمرالى و هه م لهرى ههسهڕاستى بۆ چارهاڵم بهبه

ى ئاشتى شتێكى هكى چوونى دوو گرووپهلهسهبوو، مهدانووستاندن هه

 وهت پێشنيارى خودى ئۆردوگان بوو، بۆ ئهنانهبوو، ته يهو چوارچێوهنێو ئه

ياميش ى مان پهها ههروهئيمرالى، هه له رۆكى ئێمهالى سه شاندێكى ناردبوه

ردوو و ههسعوود بارزانى( نارد بوو، لهرێمى كوردستان)مهرۆكى ههبۆ سه

 كمان لهش گفتوگۆيهو كات ئيمه، ئهئێمه يشتهگه كهيامهپه وهشهشوێنه

و ئه يهوشێوه، بهوهنێوان خۆماندا كرد و بڕيارماندا دوو گرووپ بنێرينه

 وكاتهر داواى ئۆردوگان بوو، ئهسهله ، واتهوهڤهڕۆژه وتنهكه گرووپه

م ردهبهله گهى ڕێوهقين و كۆتايیهاتن بوو، بۆ ئهو چهرهبه كهپڕۆسه

گونجاو بينى،  مان بهكهنگاوههه ، ئێمهوهر ببێتهسهى چارهپڕۆسه

 3ى كرد(.و داوايههێز ببێت، ئهستى بهى زياتر دهوهئۆردوگان بۆ ئه

و پێدان سوودى زۆرى حيزبى بينیى لهشهپارتى دادو گه ندهرچههه

اڵم يبوو، بههه كهكهڵ پهگهله واى كهكاتييانه وتنهو ڕێككه ستهئاگربه

 وهتهى نهكوو كێشهباكوور وه ى كورد لهكێشه يتوانيوهرگيز نههه

ى ى كورد كێشهكێشه ڵدا بكات، چونكهگهى لهڵهبناسێنێت و مامه

ك يهوهتهى نهى ناسنامهكێشه واو بهبوونى بڕواى تهنه ربۆيههه يهناسنامه

 كهتهڵ بابهگهكردن له ڵهو مامه يهو كێشهوونى داننان بهو پێويستى ب

رى زياتر و زياتر سهئاسۆكانى چاره يهبوونى هه ى كهبارهو قه وشێوهبه

، نگاوى ناوهكانى ڕابردوو ههتهمان ڕيگاى حكوومههه، بهوهدوور خستۆته

 تاكتيكى جياواز. اڵم بهبه

 نى ئيمرالىكام: دانووستانهدووهه

 ى دانووستانى ئۆسلۆ، لهچوارچێوه كان لهوهدواى شكستهێنانى كۆبوونه

ى وكاتهزيرانى ئهرۆك وهشير ئاتاالى( جێگرى سه(دا )به2012يرانى )حوزه

ياند: ڵ )س ى ئێن ئێن تورك( ڕايگهگهتنێكى لهچاوپێكه تى توركيا لهحكوومه

ر سهنين لهاليه ناو كاروبارێكى فرهو له ايهڤدڕۆژه له كهكهكدانانى په)چه

ى زيندانييانى ها پاش شكاندنى مانگرتنى بێ وادهروه(، ، ههكهكهپه

                                                     
 .87، ل س.پ مێران سلێمان،شه 1
 .87ه.س، ل 2

3 www.rudaw.net\kurdish\index. Hevpeyvin\ 

الن رمانى ئۆجهفه تى توركيادا بهوڵهكانى دهزيندانه سياسیى كورد له

ى كورد ركردنى كێشهسهلێكى تر دروست بوو بۆ چارهجارێكى تر هه

تى ك حكوومهتى توركيا نهوڵهتیى دهرايهنوێنه ، بهكى ئاشتييانهيهشێوهبه

، هاكان فيدان كهپڕۆسه خشێت بهبهوايى زياتر دهش ڕهوهئه توركيا، كه

( 2012مى كهى كانوونى يه16) واڵگريى توركيا)ميت( لهزگاى ههرۆكى دهسه

وخۆ يش گفتوگۆى ڕاستهوهزيندانى ئيمرالى، به النى كرد لهردانى ئۆجهسه

ستى رۆكى پارتى كرێكارانى كوردستان دهالن سهبدولاڵ ئۆجهڵ عهگهله

 تى توركيا رازى بوهوا حكوومهمجار بووكهكهيش بۆ يهوه، ئهوهپێكرده

الن گفتوگۆ ڵ ئۆجهگهرى مليۆنان كوردى باكوور لهكوو نوێنهى وهوهبه

 4بكات،

تى توركيا، وڵهو ده كهكهى نێوان پهمجارهكانى ئهستانهمى دانوو ڕى دوهگه

 بوو: وهپشتهرى لهندين فاكتهچه

 ( له2012يلوولى ى ئه12) م/ مانگرتنى زيندانييانى سياسیى كورد: لهكهيه

تى تۆمه ( زيندانیى سياس ى كورد به700ى توركيا)( گرتووخانه58)

زيندانى كرابوون، بۆ  وهاالكیى سياسييهو چ كهكهپه ندييان بهيوهپه

يلوول( ى ئه12الن) تابدولاڵ ئۆجهر عهگيريى سهگۆشه كۆتايیهێنان به

ندرووستى و وش ى تهبوو( و باشكردنى ڕهواڵێك نه( ڕۆژ بوو هيچ هه415)

لى كانى گهديموكراتييه ر زمانى كوردى و مافهكانى سهگوشاره كۆتايیهێنان به

 ك لهيهكاندا ژمارهناو مانگرتوه، لهمانگرتنى بێواده ستيان كرد بهدهكورد، 

وانى رۆك شاره( سه30( و )پهدهرپرسانى پارتى ئاشتى و ديموكراتیى)بهبه

بوون، دواتر هه پهدهنى بهنجوومهندامى ئه( ئه56مانتار و )رله( په5و)

( 10)به انى سياسیى كورد كهموو زيندانييفراوان بوو، هه كهمانگرتنه

( 700) تا بهرهاڵم سهكرد، به كهمانگرتنه ستيان بهمڵێنران، دهخهزار دههه

 5ستى پێكرد.زيندانیى سياس ى ده

ى زياتر و وهنگدانهكێشا دهى دهخواردن تا درێژه مانگرتنى زيندانييان له

تى تايبهكرد، بهروست دهد پهى ئاكهكهتهر حكوومهسهفشارى زياترى له

چوو، نزيك و خراپى دهرهندرووستى مانگرتووان بهى دۆخى تهوهدواى ئه

 6مردن. له وهبوونهده

لى كورد و داواكانى گه ( بۆ پشتيوانى لهBDPپارتى ئاشتى و ديموكراسیى)

مان مانگ (ى هه30كوو حيزبێكى كوردى بڕيارى دا ڕۆژى)مانگرتووان و وه

كانى زيندانه ى زيندانييانى كورد لهر مانگرتنى بێوادهسه( ڕۆژ به49)كه

ش ستهبهم مهياند، بۆ ئهرى ڕاگهرتاسهبوو، مانگرتنى سهڕ دهتوركيا تێپه

رى كوردستان رانسهسه لى كوردى كرد لهم گهرجهوازى سهبانگه پهدهبه

 زيندانييانى مانگرتوو بچنه لهت ببن بۆ پشتيوانى ردارى ژيانى تايبهستبهده

ى وازى پارتى ئاشتى و ديموكراتى و كۆنگرهر بانگهسهقام، لهر شهسه

كاتى توركيا، ( به12(كاتژمێر)30/10/2012)ى ديموكراتى لهڵگهكۆمه

ليح، د، وان، ئهى باكوورى كوردستان)ئامهوره(شارى گه22)له

دێرسيم، نسێبين، سلۆپى،  حا،مسوور، سێرت، شرناخ، چنار، ڕهسه

4 https://trtkurdi.com.tr ؛/https://www.trtarabi.com/issues 
 .95-93، لس.پ مێران سلێمان: شه 5
 .95مێران سلێمان: ه.س، لشه 6

http://www.rudaw.net/kurdish/index
http://www.rudaw.net/kurdish/index
https://trtkurdi.com.tr/؛
https://trtkurdi.com.tr/؛
https://trtkurdi.com.tr/؛
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دليس، ، كۆپێ، بهرديش، گۆلهمێرگ، ئه زيد، جۆله، سخكێ، بايهجزيره

نتاليا، ئيزمير(. مانگرتن و خۆپيشاندانى كوو ئهكانى وهتوركييه ڵ شارهگهله

رى بۆ پشگيرى كردنى زيندانيانى سياسیى باكوورى كوردستان رتاسهسه

 ستپێكردنى مانگرتنهواى دهمان ڕۆژ دستى پێكرد، ههده

ر و نسێبين، ڤهد و گهو ئامه رهنقهى باكوور، له شارى ئهكهرييهرتاسهسه

 1ران ڕوويدا.نێوان پۆليس و خۆپيشانده ندين شارى تر پێكدادان لهچه

 ى واڵت بۆ پشتگيرى لهوهو ناوه وهرهده له وهكهموو اليههه كوردان له

كانى توركيا خۆپيشاندان و تهكان و دژى سياسهگرتوهداخوازيى مان

ندى كوردى وهورووپا ڕهى واڵتانى ئهزۆربه نجام دا لهڕێپێوانيان ئه

ركووك بۆ سلێمانى و كه ( له5/11نجامدرا، له )زاى ئهخۆپيشاندان و ناڕه

م ردهبهولێريش لههه مانگرتووان خۆپيشاندان كرا و له پشتگيرى له

 2ران ئااڵى توركيايان سووتاند.ى توركيا خۆپيشاندهنسوڵخانهكو 

اڵم ، بهكهمانگرتنه وڵى دا بۆ كۆتايیهێنان بهندين ههتى توركيا چهحكوومه

ر سهجێكردنى داواكانيان سوور بوون لهزيندانييان تا جێبه

بۆ  كانى بێ سوودهوڵهت زانى ههيان، كاتێك حكوومهكهمانگرتنه

الن، ر ئۆجهبه ناى بردهناچار په چاالكیى مانگرتن، بۆيه یهێنان بهكۆتاي

 كێك لهت يهبكات، ناچار حكوومه و كارهيتوانى ئهو دهنيا ئهته چونكه

ر سهگيرى بوو لهى گۆشهغهدهڵگرتنى قههه داواى مانگرتووان كه

النى د ئۆجهمهدرا محه( ڕێگه17/11/2012)جێ كرد و لهالن جێبهئۆجه

 وهيهى براكهڕێگه الن لهبدولاڵ ئۆجهالن بكات، عهردانى ئۆجهبراى سه

يان كۆتايى پێ كهجێ مانگرتنهستبهكان دهمانگرتوه زيندانييه داواى كرد له

 3بهێنن.

كانى زيندانه ڵ زيندانييانى مانگرتوو لهگهمانتاران لهرلهدواى وتووێژى په

عاتێك، مانگرتووان بڕيارياندا سه ى زياتر لهۆ ماوهكر بدياربه

 كان كهمانگرتوه بێژى زيندانييهنيزكايا گوتهيان لشكێنن، دهكهمانگرتنه

ناوى لێدوانێكييدا به كانى ناو زيندان لهمانگرتوه كێك بوو لهخۆى يه

 بناغهن بهال ى ئۆجهكهوازهياند، بانگهرايگه كهكهكانى دۆزى پهمانگرتوه

يان كهچاالكييه ( كۆتاييان به2012مى ى تشرينى دوه18) گرين، لهردهوه

كانى مانگرتووان، پارتى داواكارييه كێكى تر لهجێكردنى يهك جێبههێنا، وه

ى وهمان كرد بۆ ئهرلهى پهكى ئاڕاستهياساييه پێدان پڕۆژهشهدادوگه

 بكرێت. اندا قسهدادگاك  يرى زمانى توركى لهغه

 يان لهورهبى، گۆڕانكاريى گهرههارى عهكانى بهشۆڕشه يهوهرێكى تر ئهفاكته

و مان ئهبوو ههى ههوره، توركيا ترس ى گهئاراوه هێنايه كهناوچه

، و وهى بگرێتهكهبى دراوسێى ڕوويان دا واڵتهرهواڵتانى عه ى لهڕينانهڕاپه

كان كوردييه شاره كانى لهر و ڕێكخستنهماوهاڵپشتیى جهپ به كهكهپه

الن و ئۆجه كهجهكه ميشهاڵم ههن، بهست پێ بكههارى كوردى دهبه

                                                     
 .96-95، لس.پ مێران سلێمان: شه 1
 .97مێران سلێمان،: ه.س، لشه 2

3 https://www.alhurra.com/turkey/2019 
وانى تر: مێژووى دئێركمێن و ئهرحه: سهبڕوانه دهيهزراندنى پهر چۆنێتى دامهسهبۆزياتر له 4

، 2017مدى، سههههههههههلێمانى، ى حهم، چاپخانهكهليل، چاپى يهرگێڕانى: ماجيد خه، وهدهيهپه

 .49-47ل

ى رى كێشهسهبۆ چاره داناوه باشترين بژارده كوو كورد ديالۆگيان بهوه

 كدارى.ڕو ملمالنێى چهشه ك لهكورد وه

تاى رهسه سوپاى سووريا له وهكى ترهاليه ڕۆژئاواى كوردستان، له

كوو يان كوردن، وهزۆرينه ى كهو ناوچانهشێك لهبه ( دا له2012ئابى)

اڵتى باكوورى ڕۆژهه له زيرهباكوورى خۆرئاواى سووريا و جه عفرين له

 اڵتىسهژێر ده وتنهكه و ناوچانهيدا ئهوهڵ كشانهگه، لهوهسووريا كشايه

پارتى  له و نزيكه پارتێكى كوردييه كه  4(دهيهكێتیى ديموكراتى)پهپارتى يه

هۆى  ترسا ببێتهده وهتوركيا له وهشهوهۆيه، بهوهكرێكارانى كوردستانه

ڕووى له ڵ سووريا كهگهسنووريدا له رێمى كوردى لهدروست بوونى هه

و ، ئهوهكانى توركيا و عێراقهكوردييه ناوچه به لكاوه وهجوگرافيا و مرۆييه

كدارى ڕى چهبۆ شه كهكهريالكانى پهى گهبنكه ش ببێتهرێمههه

دا و حيزبهتى ئهركردايهڵ سهگهوخۆ لهوتنى ڕاستهڵيدا، ڕێككهگهله

كى داهاتووى پێشبينيكراو يهوهر كاردانهخت بوو بۆ ههنگاوێكى پێشوههه

ى ڕێگه يويست لهده ربۆيهڕووبدات، هه نى سوورياوههۆى ڕووخابه

كى يهشێوهر بهگه، ئهوهخۆى دوور بخاتهله ترسييهو مهئه وهدانووستانه

 5كاتى و تاكتيكيش بێت.

ئميرالى جۆرێك  الن لهڵ ئۆجهگهله وهندين كۆبوونهپاش چه يهم شێوهبه

ك جياوازى گفتوگۆكانى يهڕێگه خشههر نسهوتن دروست بوو لهڕێككه له

نجامدانى ت دواى ئهوڵهبوو دهوهڵ گفتوگۆكانى ئۆسلۆ ئهگهئيمرالى له

 6ى بۆ ڕاى گشتى ئاشكراكرد.كهك پڕۆسهيهند ديمانهچه

ى وانهپێچهبه بوو كهوهئه كهكهالن و پهكانى ئۆجهخواسته كێك لهيه

ڵك وامى خهردهبهفاكى و ئاشكرا بكرێن و بهشه هكانى ئيمرالى بدانووستانه

 بوو كهوهيش ئهكه، هۆكارهوهكان ئاگادار بكرێنهدانووستانه و ڕاى گشتى له

ناوى ئاشكراكردنى دانووستان و سانێك بهبگرن كه وهله ڕێگه

و ڵكيش لهى خهوهلهو جگهمهوڵى تێكدانيان بدات، ئههه وهگفتوگۆكانه

 ش بوهمهدا، ئهكهلهسهمه له ند نابێت و جدييهبزانێت كێ پابه وهيهڕێگه

ش پاش مهكان ئاشكرا بكات، ئهتى توركيا دانووستانهى حكوومهوههۆى ئه

، ئاراوه توركيا هاتبوونه ى لهئيقليمى و نێوخۆييه گۆڕانكارييه و زنجيرهئه

نجامدرا توركيا ئهله نى دوو ڕاپرس ى، كهكانجامهى ئهگوێره جۆرێك بهبه

كێكيان كرد، يهيان دهيهو پڕۆسهبوون، دانيشتووانى توركيا پشتگيرى ئه

 كهشداربووانى ڕاپرسييه%( به67,7نجامدرا بوو، )( ئه2013) نيسانى له

ريشدا رامبهبه كرد، و لهريان دهسهى چارهوامى پڕۆسهردهپشتيگرى به

ى كهڕاپرسييه ، لهكهكهڵ پهگهڕن لهوامى شهردهنگرى بهاليه%( 33,3)

%( دانيشتووانى توركيا 59,5( )2015ساڵى) كۆمپانياى )ئيپسۆس( له

و %( پشتگيرى له40.5ريشدا) رامبهبه ن، لهكهده كهپڕۆسه پشتگيرى له

 ن.ناكه يهپڕۆسه

 .129-128، ل س.پ مێران سلێمان،شه 5
)گۆڤههار(، وانهههى ئههاشههههههههههتیى كوردسههههههههههتههانى بههاكوور، كهههكر: پڕۆسههههههههههههههبههدولاڵ بههابههه: عهههبڕوانههه 6

 .101، ل2013يرانى (، حوزه20)ژماره
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نێوان توركيا و  ( له2012مى )تشرينى دوه كانيش، لهى دانووستانهپڕۆسه

زيندانى ئيمرالى  رى پارتى كرێكارانى كوردستان لهالنى ڕێبهبدولاڵ ئۆجهعه

كى يهشێوهى توركيا بهچوارچێوه كردنى پرس ى كورد، لهسهبۆ چاره

 1ستى پێكرد.كان دهڕێكى ترى دانووستانهگه ئاشتييانه

ى كهرجهرس ر مهكانى ههبوو: تا پێويستييهياند يالن پێشتر ڕايگهرهموراد قه

تى دانووستاندنى رفهندرووستى و دهكوو ئاساييش، تهالن وهر ئۆجهڕێبه

تى وڵهستانى دهدهو كاربه پهكانى ئاكهگوته ڕ بهباوه ت، ئێمهيهئازاد پێك نه

يى واڵگر زگاى ههنێوان ده كانى ئيمرالى لهين.دانووستانهتورك ناكه

ى )هاكان وكاتهچوو، تا ئهده ڕێوهالن بهبدولاڵ ئۆجهنيشتمانیى توركيا و عه

 يش ميت لهيهوشێوهبه وهى كێشايهكهپۆسته ستى لهفيدان( ده

 يش بوو لهوهرئهبهر لهت، ههحكوومه دا شوێنى خۆى دا بهكهپڕۆسه

ڵ شاندى گهى لهكهشههاوبه ياندنهت ڕاگهحكوومه باخچهكۆشكى دۆڵمه

الن پێك هاتبوو بۆ ( خاڵى پێشنياركراوى ئۆجه10)لهئيمرالى قبووڵ كرد، كه

ر رامبهبه ر دووالدا، لهنێوان هه كان لهتووندوتيژييه وهكرده كۆتايیهێنان به

 كردنى متمانهستهرجهكورد بۆ بهنجامدانى چاكسازى و پێدانى ماف بهئه

رى ( ئايال ئاكات ئاال نوێنه2013مىى كانوونى دوه3) ردووالدا، لهنێوان ههله

ردانى خۆ سهربهرى سهد تورك نوێنهحمهپارتى ئاشتى و ديموكراتى و ئه

ى واوكردنى پڕۆسهزيندانى ئيمرالى، بۆ ته النيان كرد لهئۆجه

و  روين بوڵدان و ئاڵتان تان(دا په2013ى شوباتى23)كان لهدانووستانه

ى النيان كرد لهردانى ئۆجهر سهيا ئۆندهسڕى سووره ، 2زيندانى ئيمرال

 3نديليان كرد.ردانى قهسه پهده( شاندێكى هه2013ى ئازارى 9)له

رۆك و سهڵێك لهتى توركيا كۆمهوڵهك دهريهستپێشخهك دهوه

 له س ر ساڵ پێش زياتر له ى پێشووى كورد ئازادكرد كهوانييانهشاره

ستگير و زيندانى كرا ده وهتهن حكوومهاليه د لهئامه له كهجهى كهدۆسيه

كورد به ڕێگه ند كرد كهسهكى پهمانى توركيا ياسايهرلهها پهروهبوون، هه

كێك بوو يه كاربهێنن، كهكوو زمانى دايك بهدات زمانى كوردى وهده

ريشدا رامبهبه له كهتپاكى بۆ پڕۆسهيهكوو نكانى كورد، وهداواكارييهله

ربازى توركياى ئازادكرد، شت سه(هه2013ى ئازارى 13ل) كهكهپه

شير ئاتاالى(جێگرى ستگيريان كرد بوون، )بهى دووساڵ بوو دهماوهكه

 وهكهن پهاليه ى لهكهكانى واڵتهربازهزيرانى توركيا ئازادكردنى سهرۆكوهسه

رۆك بدولاڵ گويل(ى سهها )عهروهك بۆ نيازپاكى ناوبرد، ههيهماژهكوو ئاوه

 كانمان كهربازهى سهوهڕانهگه گوتى: )دڵخۆشين به وهيهو بارهكۆماريش له

 4ر برد(.سهيان بهكهدووريى واڵته كى درێژيان لهيهماوه

ى وهر ئهسهله وتنڕێككه كهكهالن و پهتى توركيا و ئۆجهدواجار حكوومه

يامێك بۆ ڕاى گشتیى توركيا و الن په( ئۆجه2013ورۆزى)نگى نهئاهه له

 الن لهى ئۆجهكهيامهڵ پهگهله كهكهها پهروه، ههوهجیهان باڵو بكاته

                                                     
 (.21/2/2013موق  رويترز العربي: ) 1
رگێڕانى: (، وهكهكهكدانانى پارتى كرێكارانى كوردسهههتان)پهرى چهگهحموود: ئهم مهڕۆسهههته 2

 .242-241، ل2013هارى (، به2)ر)گۆڤار(، ژمارهماوهدانا ساڵح، جه
 .108، ل س.پ مێران سلێمان:شه 3
 (.13/3/2013بى )رهموق  بى بى س ى عه 4

ش وهياند، ئهى ڕاگهنهك اليهستى يهمان ساڵدا ئاگربهورۆزى ههنه

ندين ساڵ درێژايى چهبه وهكهن پهاليه ست بوو لهمين ئاگربهشتههه

 باكوورى كوردستان. ربازى لهباتى سياس ى و سهڕو ملمالنێ و خهشه

بوونى ئاماده (دا به2013ورۆزى)نگى نهئاهه كر( لهد)دياربهئامه بوو لهوهئه

 و به وهى كوردستانهر چوارپارچههه رێكى زۆرى كورد لهماوهجه

 كهنگهى ئاههكانى باشووريش ئامادهرى پارت و ڕێكخراوهونى نوێنهبو ئاماده

وانى سياسیى و ميدياكان شتێكى بێ رهى شيكهگوێرهش بهمهئه بوون، كه

 پێشتر بهرخدا، كهتى توركياى هاوچهوڵهده مێژووى كورد لهبوو لهپێشينه

 5درا.ده يهو شێوهكارى لهبه م ڕێگهستهئه

، پهدهرۆكى فراكسيۆنى ههروين بوڵدان( جێگرى سهن )پهاليه له كهيامهپه 

 ،.وهزمانى كوردى خوێنرايهبه

موو ، ههوهوتهتى لێكهوڵهيى و نێودهى ناوخۆيى و ناوچهوهكاردانه كهنامه

لێدوانێكييدا بۆ ربڕى، ئۆردوگان، لهك پشتگيرييان بۆ دهاليه

، پێشهات و وازهم داواكارى و بانگهياند: ئهيگهنووسان ڕاڕۆژنامه

و جێكردنى ئهجێبه ى گرنگهوهاڵم ئه، بهرێنى و ئيجابييهوتنێكى ئهپێشكه

نگاوێكى هه وهكهكهن پهاليه ڕ لهجێكردنى ڕاگرتنى شه، جێبهيهوازهبانگه

ر گهگرێت، ئهكانى ڕادهربازييهسه وهكرده رهنقهو گوتيش ى: ئه گرنگه

 6كانى ڕابگرێت(.وهجێ بكا و كردهالن جێبهى ئۆجهكهيامهپه كهكهپه

بدولاڵ ى عهكهيامهپه ياند، پێشوازى لهلێدوانێكدا ڕايگه ش لهكهكهپه

 بين.ند دهى پابهين و پێوهكهالن دهئۆجه

 كهوونى پڕۆسهوپێشچرهك نيازپاكى و بهنگاوێكى وهند ههش چهكهكهپه

ناو خاكى توركيا بۆ چياى  كانيان لهى هێزهوهكشانه وانهنجامدا، لهئه

، كانى لێيهكييهرهگا سهباره شێك لهبه باشوورى كوردستان، كه نديل لهقه

م گرووپى كهياند، يهى ئايار( ڕايگه8ڕۆژى) له كهكهيانێكدا پهبه له

 يان لهوهبۆ كشانه كردوه ستيان به جووڵهده وهڕۆژه وئه  ريالكانيان لهگه

 چوار مانگه ياند بوو پێويستيان بهدا ڕايانگهيانهو بهر لهخاكى توركيا، هه

.واوى هێزهى تهوهبۆ كشانه ك دواى بڕيارى يهفتهبوو ههوهئه  7كانيان

ريال ( گه15)لهم گرووپ كهكه( يه14/5/2013)يان  لهوهكشانه

رۆكى نديل، )كاجار( ناوى سهقه وهيشتنهگه وهشرناخه پێكهاتبوون له

ر داواى ئاپۆ سهياند، لهبوو، ڕاى گه كهكهى پهرياليه( گه15و)ئه

ر (، ههوهينهك بۆ ئاشتى بكهرگايهده وهيهم ڕێگهوێت لهمانه، دهوهڕاينهگه

ريالكانى وت گرووپى گهيران حهتاى مانگى حوزهرهدا تا سهيهو چوارچێوهله

 وهيشتنه(يش گروپێكى تر گه14/6) .لهوهتوركيا كشابوونه له كهكهپه

وام ردهمان ساڵ بهههيلوولى كوو مانگى ئهتاوه يهم پڕۆسهنديل، و ئهقه

 8بوو.

ههههانيزم تهههههه: ئۆجههههههوت ئيسههههههههههمهههههاعيهههههل ئيبراهيم: توركيهههههاڕێكهههههه 5 و  وهبنههههههبههههها دهالنيزم و ئۆردۆگه

، 2013يرانى (، حوزه20))گۆڤههار(، ژمههارهوانهههكههات، كهههمههاليزميش دوا مههاڵيههاوايى خۆى دهكههه

 .61-56ل
 (.21/3/2013) بى، لهرهبى بى س ى عه 6
 (14/5/2013ڕۆژى ) : موق  املدى، لهبڕوانه 7
 فورات نيوز. 8
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س ر قۆناغى ياند، كهى ئاشتیى ڕاگهى پڕۆسهڕێگهخشهالن نهدواتر ئۆجه

ت و سوپاى ى حكوومهرجهو مهست بهم، ئاگربهكهخۆ گرتبوو: يهله

 ريال،ر گهسه كاتهتوركيا هێرش نه

نگ كردنى هم: بێدناو خاكى توركيا، سێيهله كهكهى پهوهم: كشانهدووه 

وپێشچوونى رهرى بهگهئه ى لهوهدواى ئهك دانان لهك چهكان نهكهچه

 كان لهو گۆڕانكارييهرهت بهنگاونانى حكوومهى ئاشتى و ههپڕۆسه

كردوون و باسيان لێوه كهكهالن و پهئۆجه ى كهو خااڵنهستوور و ئهده

كدانان تى چهبابه و كاتهتوركيا ئه رمى لهفه وحيزبێكى سياس ى به كهكهپه

كانى ناوچه سوپا له شێك لهبه بێتهريال دهكرێت، و هێزى گهتاوتوێ ده

نگاوى تيش ههرجێك حكوومهمهڵگا) بهكوردستان بۆ پاراستنى كۆمه

ميان خاڵێكى قورس بوو، زۆرترين ى سێههمهبێت(، ئهى ههوهرهاڵمدهوه

 ا.ر كر سهى لهقسه

 ند كرد، كهسهكى پهياسايه مانى توركيا پڕۆژهرله( په11/7/2014)له

دانووستاندن  دات بهده ڕێگه شكرا بوو، كهپێشكه وهتهن حكوومهاليهله

 پرسهست لێى پاراستى ياسايى ديارترين بهبهمه كه كهكهڵ پهگهله

 .كهكهڵ پهگهكان بوو لهكانى دانووستانهشدارهبه

ى دانووستاندن و م پڕۆسهردهكانى بهڕێگرييهم: ى سێههرهوهته

 ىوهشانهڵوهكانى هههۆكاره

تى هاكان رايهنوێنه تى توركيا بهى نێوان حكوومهمجارهكانى ئهدانووستانه

 نى كوردى بهیى توركيا و اليهواڵگريى نيشتمانزگاى ههرۆكى دهفيدان سه

ندێك ڕێگرى و هه بوو لهدوور نهالن(، بهبدولاڵ ئۆجهتى)عهرايهنوێنه

 ڕوو: ينهخهندێكيان دههه وهخواره له ست، كهربهبه

( 2013مىى كانوونى دوه9)بوو له كهكهى پهكهكچه ندامه.تيرۆرى س ر ئه1

 كهجانسز،  كينهنێوانياندا سه واڵگرى توركيا، لهستى ههدهپاريس به له

يال ڵ فيدان دۆغان و لهگه، لهكهكهرانى پهزرێنهدامه كێك بوو لهيه

ن اليهست و دڕۆدۆنگى لهربهم بهكهيه كهك پڕۆسهيهتاڕاده ز، كهمهشويله

رى يانهێشت كاريگهردوواليان نههه ندهرچهبۆ دروست بوو، هه وهكهكهپه

كاتى نى كوردى لهاليه ى، چونكهر سهر پرس ى چارهسه خراپ بكاته

ويش بوو، ئهكى خراپى نهيهوهخۆيدا گرت و هيچ كاردانهدانى به كهڕووداوه

 1رى ئاشتى.سهى چارهرگرتنى پڕۆسهپێناوى سه له

 ستوورى بوو، كهستى ياسايى و دهربه، بهو ڕێگريانهكێكى تر له.يه2

ش وانه، لهيهكهى پڕۆسهريوههو ئێستاش خاڵێكى جهوكاتهئه

رمى و ياسايى و و داننانى فه وهگوڕيشهڕه له ى كوردهركردنى كێشهسهچاره

 تهڵ زياد كردنى ڕۆڵى حكوومهگهشوناس ى كورددا، له به ستوورييهده

ى دوو ساڵ ماوهستوورى توركيادا، لهده سپاندنيان لهكان و چهخۆجێيه

                                                     
 .127، لپ س.مێران سلێمان: شه 1
 .128مێران سلێمان، ه،س، لشه 2

3 https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/01/201611965618119165.ht

ml 
  بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههڕوانهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه:4

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/01/201611965618119165.htm

l 

جێ ى جێبهوانهت ئهرى حكوومهسهى چارهڕۆسهو نيوى گفتوگۆكان و پ

 2كرد.نه

 ، كهست بوهربهك بهيهردووالدا تاڕادهنێوان هه يش لهبوونى متمانه. نه3

دروستكردنى  كتريان بهتى توركياش يهنى كوردى و حكوومهاليه له كهريههه

 كهى پڕۆسهجێكردننگاوى پێويست بۆ جێهست و نەهاویشتنى ههربهبه

 3.وهكانهياندنهڕاگه كرد، لهتبار دهتۆمه

خۆرئاواى كوردستان  پرس ى كورد له كان بريتى بوو لههۆكاره كێكى تر له.يه4

ڵگيرسانى دواى هه ، چونكهكهر پرسهسه بوو لهرى ههكاريگه و سووريا كه

كانى ترى هناليه ( كورد توانى جياواز له15/3/2011شۆڕش ى سووريا)

رگرى و هێز بۆخۆى دروست بكات و بهكى بهيهشۆڕش ى سووريا پێگه

زراندنى س ر ت دامهنانهكان بكات، تهكوردييه ئازادكراوه وانى ناوچهپاسه

زراندنى دامه يش توركياى ترساند بهوهرى، ئهبهڕێوهكانتۆن و خۆبه

بوو واوى ههژموونى تههه كهكهپه باكوورى سووريا، كه كيانێكى كوردى له

 4دا،.يهو پارچهله

ناوى پرس ى كورد به ( جارێكى تر گوتى: شتێك نييه23/3/2015) ئۆردوگان له

كات، هيچ ديدار و ماناى جودا خوازى ده وهيهو بارهكردن لهو قسه

 بوونى مێز واته، ههنێوانماندا نييه و مێزى گفتوگۆ له وهكۆبوونه

 5ت.وڵهده وهشاندنهڵوههه

 له گهپهڕڤانانى يهر شهكانى داعش بۆ سهدا بوو، هێرشهيهم ماوهر لههه

دا فشارێكى زۆر كهمى هێرشهى سێيهفتههه بوو، لهكۆبانێ تووندتر ده

نى و پێداويستى مهقهك و تهڕووى چهڕڤانان چ لهر شهسه وتبوهكه

و رمان، لهندرووستى و داودهن و پێداويستى تهڕووى خوارد ربازى چ لهسه

دانى نههۆى ڕێگهوام بوو، بهردهكانى داعش بهكدارهتۆپبارانى چه الیەک

و اليەکى دیش هاوكاريكردنى ڕڤانان و لهشه ياندنى هاوكارى بهگه توركيا به

ا، باكوور و خۆرئاو  نێوان توركيا و كورد له وتهكه ورهداعش درزى گه

 ندهرچهكانى ئميرالى دانا، ههوى دانووستانهر ڕێڕهسهرێنى لهرى نهكاريگه

رپرسانى بااڵى ميت ڵ بهگه( له5/10/2014)ياند، له)ساڵح موسليم( ڕايگه

ن، هاوكاريى كۆبانێ بكه ڵێنيان داوهو به وهتهتى توركيا كۆبووينهو حكوومه

 6نا.رێنیى نهنگاوێكى ئهاڵم توركيا هيچ ههبه

تى توركيا، هاوواڵتييانى باكوورىكوردستان كانى حكوومهتهدژى سياسهله

 م( ڕژانهكهى تشرينى يه6)له رهنقهستانبووڵ و ئهكوو ئهوشاره كانى ترى وه

مان كهلهبێت گهده "ياند: ڕۆژى دواتر ڕايگه كهجهكان، كهقامهر شهسه

رخۆدانێكى مێژوويى نيشان كۆبانێ و به انێك بكاتهيدموو مهباكوور هه له

 ك الفاو بڕژێنهمليۆنان مرۆڤ وه بێت بهده دواوهبه عاتهم سهبدات، له

كردنى  ورهر پێ، كات كاتى گهسه ستنههه دواوهبه م ساتهسنوور و له

 ى ئاژانس لهڕۆژنامه ، لهوهو سههههههههههوپای توركیا ناكوژێته كهكهڕی پهئاگری شهههههههههههه سهههههههههههاڵه 34 5

 (.2018ئابى 29رنێت: )ئينته
6 Malcolm Edward YappThe Editors of Encyclopaedia Britannica:    

https://www.britannica.com/place/Turkey/Regional-activism-the-Arab-

Spring-and-the-Syrian-Civil-War in  

 

https://www.britannica.com/place/Turkey/Regional-activism-the-Arab-Spring-and-the-Syrian-Civil-War
https://www.britannica.com/place/Turkey/Regional-activism-the-Arab-Spring-and-the-Syrian-Civil-War
https://www.britannica.com/place/Turkey/Regional-activism-the-Arab-Spring-and-the-Syrian-Civil-War
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پارێزگاى باكوور) پێنج  تى توركيا لهحكوومه وهشهوهۆيه، به1"كانهچاالكييه

 ياند، لهد، باتمان، ماردين، سێرت و وان( بارى نا ئاسايى ڕاگهئامه

كان ڕووى دا و منييهئه ران و هێزهنێوان خۆپيشانده نجامدا پێكدادان لهئه

رى ( خۆپيشانده19( )8/10/2014قوربانى، تا) ر بوونهيان خۆپيشاندهده

 2انى توركيا كوژران،.ك منييهئه ستى هێزهده كورد به

 

وتنى كهرنهم سهردهكانى بهستهربهڕێگرى و به كێكى تر له. يه5

ى )پرسوس( و كهوهقينهرى تهسهى چارهكان و پڕۆسهدانووستنه

و نجامدانى ئهبوو، بۆ ئه ن پۆليس ى توركياوهاليه هاوكاريكردنى داعش له

ن اليه كان بوو لهى هاوكاريى خۆكوژههو پۆليسانو كوشتنى ئه يهوهقينهته

، گهپهندى ههرمانى ناوهبێ فهبه كهكهكانى ناو شارى پهڕێكخستنه

بوو كاتژمێر وهڕ،ئهى شهوهستپێكردنهتوركيا بۆ ده كى ترى دا بهبيانوويه

كانى توركيا دواى دوو ساڵ نگييهجه ( فڕۆكه24/7/2015وى )(ى شه11)

كانى رێمههه له كهكهگاكانى پهر بارهسهست هێرشيان كردهبه و نيو ئاگر

ى كورد رى كێشهسهى ئاشتى و چارهرمى پڕۆسهفه پاراستنى ميديا و به

 3.وهستى پێكردهو توركيا ده كهكهنێوان په ڕ لهكۆتايى هات و شه

 

 م:ى  چوارهرهوهته

رى و سهى چارهپڕۆسهر سهڵوێستى ئۆپۆزسيۆنى توركيا لههه

 تو حكوومه كهكهكانى نێوان پهدانووستانه

ترين ورهگه لى كۆمارى كهحيزبى گه وهكانهتاى دانووستانهرهسهر لههه

پێناو  ى كرد لهكهپشتگيرى پڕۆسه پارتى ئۆپۆزسيۆنى توركيايه

كان نگاوهموو هههه ى كهوهرجى ئهمهى كورد، بهركردنى كێشهسهچاره

 پارت كه اڵم تاكه، بهوهشاردرێتهڵكى نهخه فاف بێت و هيچ شتێك لهشه

 وهتهى نهوهتوركيا بزووتنه ى كورد بوو لهرى كێشهسهى چارهدژى پڕۆسه

ت و حكوومه ى تووندى لهخنهره ( بوو، كهپهههرستى توركيا)مهپه

برد و ناو ده كهكهگوێى پهله ڵقهئه هى بپهگرت و ئاكهى ئاشتى دهپڕۆسه

 زانى.شكردنى توركيا دهپالنێك بۆ دابه ري بهسهى چارهپڕۆسه

لى ت باخچهوڵهزارى ده له پهههكان مهى دانووستانهدرێژايى ماوهبه

ى ربارهى ئاگرين و توونديان دهگوته وهكانى تريهرپرسهرۆكى حيزب و بهسه

، وهگوتهالن دهو ئۆرودوگان و ئۆجه كهكهت و پهاشتى و حكوومهى ئپڕۆسه

 ڕ بۆ شكستپێهێنان بهگه وڵێكيان خستهموو ههك ههيهشێوهبه

 شداريكردنيان لهكانى بهرجهمه كێك لهت يهنانه، تهكهپڕۆسه

 .كهپڕۆسه كۆتايیهێنان بوو به پهڵ ئاكهگهيمانى لهتێكى هاوپهحكوومه

بوو رێنى ههڵوێستێكى ئهدا ههو قۆناغهلى كۆمارى لهاڵم  پارتى گهبه

 ش بهكيشيان پێشكهيهت پڕۆژهنانهى كورد، تهكێشه ر بهرامبهبه

ى كارنامه له پهههكرد، جهماكى كورد دهباس ى لهمان كرد، كهرلهپه

                                                     
 (.7/10/2014ڕۆژى) ، لهكهجهنراوى كهيهڕاگه 1
 /era.nethttps://www.aljazeمحطات من صرا  تركيا وحزب العمال الكردستاني، من  2
هاى دهۆك و هههههههه ( خههاڵييههان لههه400دا )م هێرشههههههههههههانهههلههه 3 ولێر و سههههههههههلێمههانى رسهههههههههه ر  پههارێزگه

 ريالى تر، لههوت گههريال و برينهدار بوونى حهههۆى كوژرانى پێنج گهه بوه بۆردوومهان كرد، كهه

و  ى كوردى كردوهه(، باس ى كێش2015يرانى ى حوزه7ڵبژاردنى خۆيدا)هه

توانين پرس ى ، ) دهوهرى سياس ى كوردى دووپات كردهسهپشتگيرى چاره

 4ين(.ر بكهسهكورد چاره

تا وڵى كودهدواى هه( قۆناغێكى تر له15/7/7/2016كانى )دواى ڕووداوهله

 .ئاراوه هاته كهشكستخواردوه

 

 :نجامرهده

م ئه ينهگهده يهوهتوێژينه كورتهم كانى ئهدووتوێى زانيارييه له

 :وهى الى خوارهنجامانهرهده

تاى دروست بوونى كۆمارى رهسه باكوورى كوردستان له .دۆزى كورد له1

ڕووى سياسیى و  له ختدايهدۆخێكى سه مڕۆ لهكوو ئهتاوه توركياوه

 .وهييهوهتهنه

هۆى به وهكانهدهوهتاى نهرهشتاكان و سهكۆتايى سااڵنى هه .له2

ت، دواى ڕووخانى بلۆكى سۆڤييه، لهوهكانى جیهانهسياسييه گۆڕانكارييه

 مى تۆرگۆت ئۆزال، كهردهسهت لهتايبهڕۆيشت، به وهو كرانهرهتوركياش به

ڤ و ڕۆژه توركيا بوه ى كورد لهكێشه تاى دانووستان و دان نان بهرهسه

 هێنا. واڵنهو ههناكاوى ئۆزال كۆتايى بهنى لهاڵم مردبه

توركيا دۆزى كورد  له وهپهاڵتى ئاكهسهر دهسهمى هاتنهردهسه. له3

 بينى. وهخۆيهو پێشچوونى بهرهبه تاوهرهسهله

ڕ دروست شه كانى ئاشتى شكستى هێنا و دووبارهوڵههه ندهرچه. هه4

و  خوازيارى ئاشتييه كهكهپه رى خست كهده واڵنههم هاڵم ئه، بهوهبوه

 پێنێت.سهڕ دهشه كه توركيايه وهڕى ناوێت، ئهشه

م كان، لهجياوازه اڵتهسهموو دههه وێت كهكهردهها بۆمان دهروه.هه5

كانى يى و سياسييهوهتهنه رى ئيسالمیى دژى مافهوسهبۆ ئه وهرى ڕاستهسه

 دن.كور 

 

 كانرچاوهليستى سه       

 كانكوردييه رچاوهم: سهكهيه

كانى بێ ئاكامه شتهالن )گهستگيركردنى ئۆجهكانى دهر: نهێنييه.بريتا بۆله1

وت ئيسماعيل، چاپى : ڕێكهوهندييههۆڵه رگێڕانى لهك(، وهيهركردهسه

زگاى ئايديا، سلێمانى، دهكانى باڵوكراوه مدى، لهى حهم، چاپخانهچواره

2018. 

توركيا، -مريكاكانى ئهندييهيوهپه ى كورد له. بيار سيف الدين: كێشه2 

 . 2009ولێر، ر، ههى هاوسهد، چاپخانهحمهد ئهرمهرگێڕانى: سهوه

كورد، ر بهرامبهنگى ناكام بهوت ئيسماعيل ئيبراهيم: توركيا و جه.ڕێككه3

 .2013ێمانى، م، سلكهچاپى يه

چوار ناوى ڤارتۆ كوژرا و به كهكهى پهندامێكى كۆنسهه( ئه26/7/2015وى)كانى شهههێرشهه

 هاوواڵتييش بريندار بوون.
ريم، ئايديا بدولاڵ كهرگێڕانى: سهههههههههههابير عهو پرسهههههههههه ى كورد، وه پههه: نوارى ميريت: جهبڕوانه 4

 .301-300، ل2018(، بابى 29-28)ديپلۆماتيك)گۆڤار(، ژماره
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كردن ڵهمێران سلێمان: توركيا ئيسالمى سياس ى و چۆنێتى مامه.شه4

 .2019مدى، سلێمانى، ى حه، چاپخانه1ل پرس ى كورددا،چگهله

 پێدان لهشهى سياس ى پارتى داد و گهزيز مسلپ: پڕۆژهبدولعهعد عه.سه5

-1946توركيا  له وژمى ئيسالمیى سياس ىپێدانى تهشهكتێبى) گه توركيا، له

ى كارۆ، م، چاپخانهكهها، چاپى يهالتهرزانى مهرگێڕانى: به(، وه2012

2013. 

ليل، رگێڕانى: ماجيد خه، وهدهيهوانى تر: مێژووى پهدئێركمێن و ئهرحه.سه6

 .2017مدى، سلێمانى، ى حهم، چاپخانهكهچاپى يه

لى ميرزا عارف، رگێڕانى: عهوهحفوز: توركيا و كورد، عيد مهقيل سه.عه7

 .2016م، سلێمانى، كهچاپى يه

(، 2003-1923توركيا ) كان لهسياسييه د فاتح: پارت و ڕێكخراوهمه.محه8

 .2016مدى، سلێمانى، ى حه، چاپخانه1چ

رێمى كانى نێوان ههسياسييه ندييهيوهريم: پهكه مهبدولاڵ حه.هێرش عه9

، 2003-1991تانى دراوس ر ئێران و توركيا و سوورياوڵهكوردستان و ده

 .2013ى تاران، ، چاپخانهندێشهكانى ئهباڵوكراوه م، لهكهچاپى يه

-1980سااڵنى) توركيا له ليل: دۆزى كورد له.هاوكار محێدين جه10

 .2012ولێر، كاديمايى كوردى، ههكانى ئهباڵوكراوه (، له1999

 

 كانبييهرهعه رچاوهم: سهدووهه 

والدول  التركي ، دار الشموس للدراسات و PKK.املحادثات سري  بين 1  

 .2000النشر والتوزي ، دمشق، 

. املسيل  كي تركي  االمل و اتخيبات، مجل  ش ون تركي ، مركز دراسات 2

 (.8االستراتيجي  والبحوث والتوثيق، العدد)

   

الدولي  لالزم  العراقي  التركي  لعد على سلمان صايل: االلعاد االقليمي  و   

 ،2010، جامع  النهرين، كلي  العلوم السياسي ، 2003عام 

، 1د.عثمان على : حزب العدال  والتنمي  كي تركيا و املسيل  الكوردي ،    

 .2013اربيل، 

و نهاي  حامد عطار: تركيا و مكانتها الشرقي  قرا،   د.ناجى محمد عبدهللا  

كي االدا، على املتوى الداخلي، مجل  جامع  تكريت، كلي  العلوم 

 .2018السياسي ، 

على سلمان صايل: االلعاد االقليمي  والدولي  لالزم  العراقي  التركي  لعد   

 .2010م السياسي ، ، جامع  النهرين، كلي  العلو 2003عام 

، 1د.عثمان على : حزب العدال  والتنمي  كي تركيا و املسيل  الكوردي ،   

 .2013اربيل، 

و نهاي  حامد عطار: تركيا و مكانتها الشرقي  قرا،   د.ناجى محمد عبدهللا  

كي االدا، على املتوى الداخلي، مجل  جامع  تكريت، كلي  العلوم 

 ،2018السياسي ، 

 

 كان:گۆڤاره م:سێيه

 زمانى كوردىبه

ب جهى ڕهى ژياننامهربارهك دهيهرحان: كورتهد فهمهن محهسه.حه1

 .2005يلوولى (، ئه2)يب ئۆردوگان، گۆڤارى) دۆسێى توركيا(، ژمارهته

بۆ توركياى  وهتاتوركهتوركياى ئه فوور: دۆزى كورد لهف غهڵه.خه2

 .2013يرانى، (، حوزه1)تيك) گۆڤار(، ژمارهردۆگان، ئايديا ديپۆلۆمائه

)گۆڤار(، وانهى ئاشتیى كوردستانى باكوور، كهكر: پڕۆسهبدولاڵ بابه.عه3

 ،2013يرانى (، حوزه20)ژماره

كدانانى پارتى كرێكارانى رى چهگهحموود: ئهم مه.ڕۆسته4

(، 2)ر(، ژمارهر)گۆڤاماوهرگێڕانى: دانا ساڵح، جه(، وهكهكهكوردستان)په

 .2013هارى به

با النيزم و ئۆردۆگانيزم تهوت ئيسماعيل ئيبراهيم: توركيا: ئۆجه.ڕێكه5

)گۆڤار(، وانهكات، كهماليزميش دوا ماڵياوايى خۆى دهو كه وهبنهده

 .2013يرانى (، حوزه20)ژماره

ريم، بدولاڵ كهعهرگێڕانى: سابير و پرس ى كورد، وه پهههنوارى ميريت: جه

 .2018(، بابى 29-28)ئايديا ديپلۆماتيك)گۆڤار(، ژماره

 بى:رهزمانى عه گۆڤار به

التركي  كي ءو، ازم  اوجالن، تشرين -خليل على مراد: العالقات السوري 

(، مركز 16، كي مجل  اوراق تركي  معاصر ، العدد)1998االول/ اوكتوبر

 .2001، ربي  الدراسات التركي ، جامع  املوصل

 

رنێت:م: ئينتهچواره  

1-www.rudaw.net\kurdish\index. Hevpeyvin\ 

2- www.nnsroj.comd, detiles aspex  ?id=3079&ID_map=24  

 > 

  https://trtkurdi.com.tr ؛/https://www.trtarabi.com/issues 

3-https://www.alhurra.com/turkey/2019 

 (.21/2/2013.  موق  رويترز العربي، )4

5  .http://ku.kurdhewall.com/ 

 (.13/3/2013بى )ره. موق  بى بى س ى عه6 

 (.21/3/2013) بى، لهره. بى بى س ى عه7

 (14/5/2013ڕۆژى ) .موق  املدى، له8 

 .فورات نيوز.9 

ستى ده ئۆسلۆوه ، لهكهكهكانی میت و پهی ئاشتى و دانیشتنه.  پرۆسه10

 .وهتهڕووداو باڵوكراوه ئیميڕاڵی كۆتایی هات.. ڕاپۆتێك له پێ كرد و له

 .مركز دراسات اتجزير .11

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/01/2016119656

18119165.html 

 TURKPRESS.COMى تورك پرێس: .پێگه12  

ى ڕۆژنامه ، لهوهو سوپای توركیا ناكوژێته كهكهڕی پهئاگری شه . ساڵه13  

 (.2018ئابى 29رنێت: )ئينته ئاژانس له

14. 

http://www.rudaw.net/kurdish/index.%20Hevpeyvin/
https://www.trtarabi.com/issues
https://www.trtarabi.com/issues
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  Malcolm Edward YappThe Editors of Encyclopaedia 

Britannica:    

https://www.britannica.com/place/Turkey/Regional-activism-

the-Arab-Spring-and-the-Syrian-Civil-War in  

 (.7/10/2014ڕۆژى) ، لهكهجهنراوى كهيه. ڕاگه15 

. محطات من صرا  تركيا وحزب العمال الكردستاني، من 16 

www.aljazeera.net//https:/ 

من بحم محمد نورالدين االقليات كي تركيا كي دل حزب  . خالصه17

 (East online، ايست اونالين) 2012العدال  و التنمي ، يوليو

 التركى بين حل السلمى وتجدد دوره-نگ اوس ى: ال را  الكردى.هوشه١٨

 (، دراسات العربي .2013يناير23العنف،)

 (.15/1/2017) له  www.sputniknews.comى پێگه له رگيراوهوه. 19 

.املسيل  كي تركي  االمل و اتخيبات، مجل  ش ون تركي ، مركز دراسات 20

 .وهرنێتهئينته (. له8االستراتيجي  والبحوث والتوثيق، العدد)

21.https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/01/20161196

5618119165.html 

 

 :پاشكۆ              

باكوورى  رى و ئاشتى لهسهى چارهالن بۆ پڕۆسهى ئۆجهكهيامهقى پهده

 كوردستان

 كانینگهئاهه چوونیڕێوهڵ بهگهى ئازار له21مڕۆ ك بڕیاربوو ئه))وه

 یكهیامهپه قیكوردستان، ده باكوری دیئامه شاری  ورۆز لهنه ژنیجه

 .وهالن خوێندرایهۆجهئ

زار دان ههم سهردهبهله پهدهبه مانتاری رلهپه سری سورەیان ئۆندێری 

” یاند: ئۆجەالنی بە زمانی تورکی خوێندەوە، رایگه یكهیامهس پهكه

بەڕێز ئۆجەالن کۆتایی بە سەردەمی شەڕ دەهێنێت، بەمەستى نوسینى 

سەربەرزانە ڕادەگەێنێت، قەڵەمەکی نامەیەک کە تێیدا ئاشتییەکی 

 .”خستەکار و ئێستاش لەگەڵ ئێوە ئەو نامەیە هاوبەش ى پێدەکەم

 :ئەمەش دەقی پەیامەکەیە

 جەژنی نەورۆز و سەربەرزی لە ستەملێکراوان پیرۆز 

ساڵو لەڕۆژی بێداربوونەوە و ساڵو لەو ڕۆژەی کە تێیدا بەشێوەیەکی  

و ئاسیای ناوەڕاستدا ژیان  ئێجگار فراوان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست

 .بەبەری بۆنەیەکی ئاوەهادا دەکرێت

ساڵو لەو خەڵکەی کە بەشێوازێکی برایانە و جۆش و خرۆشێکی زۆرەوە و 

لەژێر سایەی دیموکراتی و لەدایکبوونی سەردەمێکی نوێدا ئەم بۆنەیە 

 .پیرۆز دەکەن

ساڵو لەو کەسانەی کەبوونەتە گەشتیاری ئەم ڕێگە گەورەیەی 

بەدەستهێنانی مافی دیموکراتی و سەربەرزی و یەکسانی، هەر لە بنارەکانی 

چیای زاگرۆس و تۆرۆسەوە تا ڕۆخی ڕوباری فوڕات و دیجلەوە کە لە 

دێرزەمانەوە بوونەتە دایک بۆ کوردان، و سواڵ و لە سەرجەم گوند و شار 

 .و شارستانیەت بێت

نیایەکی نوێ و ئەمڕۆ ڕۆژی بانگەشەکردنە بۆ تورکیایەکی نوێ،  د

 .داهاتوویەکی نوێ ڕادەگەێنین

ئەوگەنجانەی کە پڕ بەدڵ بەدەم داواکەمەوە هاتن، ئەو ژنانەی کە لە 

دڵەوە نامەکەمیان وەرگرت، ئەو دۆستانەوە کە تەواوی وتەکانی منیان بە 

چاو و بەسەر قبوڵکردووە، و ئەوە مرۆڤانەی کە لە گوێبیستبوونی دەنگی 

 .من گوێیان هەڵخست

مڕۆ سەردەمێکی نوێ دەسپێدەکات، لە سەردەمی شەڕی چەکەوە، ئە

دەرگا بەڕووی سیاسەتی دیموکراتیدا دەکرێتەوە، سیاس ى، سۆسیال و 

ئابوری واتا سەردەمێک کە تەواو ئەم مافانەی تێدا بەدی بێت، لێک 

تێگەیشتنێک کە پایەکەی مافە دیموکراتییەکان، سەربەرزی و، 

 .دەگرێتیەکسانی هەموو ئەمانە لەخۆ 

ئێمە بەدەیان ساڵ لەپێناوی ئەم خەڵکەدا فیداکاریمان کرد، چەندین 

باجی قورسمان دا، تەواوی ئەم هەواڵنەی ئێمە هیچیان بەهەدەر 

 .نەڕۆیشتن. کوردەکان  ئەسڵیان، ناسنامەیان دووبارە بەدەستهێنایەوە

چەکەکان بێدەنگ ببن و –ئێستا گەیشتینە ئەو خاڵەی کە با چیتر  

کان بکەونە قسە، چیتر ئایدیای نەزانی تێکشکا و لەگەڵ خاکا بیرۆکە

 .بوون بەیەک

ئەو خوێنەی کە ڕژاوە، بێئەوەی ڕەچاوی کورد و غەیرە کورد بکات تەواو 

ئەم ژینگەیەی لەخوێنا غەرقکرد، من بە گەواهی ملیۆنان کەس دەڵێم 

چیتر سەردەمێکی نوێ دەستپێدەکات، چەک نا بەڵکو سیاسەت دەچێتە 

ەوە، دووبارە دەمەوێ بڵێم کاتی ئەوە هاتووە کە هێزە چەکدارەکانمان پێش

لە سنورەکان بکشێنەوە، بڕواشم وایە هەموو ئەوانەی بڕوایەن بەم 

پڕۆسەیە هەیە تەواو بە چاوێکی هەستیارەوە لێى دەڕوانن و، ئەمەش 

کۆتایی نییە بەڵکو تەنها دەستپێکێکە، ئەمە واتای دەستپیکی 

 ”و جیاوەز دەگەێنێتگفتوگۆیەکی تەوا

هاوشێوەی مێژوی کوردستان و ئەنادۆڵ، لەپێناو پێکەوەژیانی سەرجەم “

خەڵکی و کلتورەکاندا بەشێوەیەکی ئاشتى و یەکسان، بێگومان 

هەروەها داوادەکەم کە  .لێپرسراوییەکی قورس دەکەوێتە سەرشانی ئێمە

بڵێسەی ئەرمەنییەکان و تورکومان و ئاشورییەکانیش لە بەرزبوونەوەی 

 .ئەم ئاگرە سودمەند بن و سەربەرزانە ڕوناکیى خۆیان بەربکەوێت

خەڵکی ڕێزداری تورکیا، پێویستە بزانن کە لەگەڵ کوردەکاندا نزیکەی 

هەزار ساڵ پێکەوە وەک برا ژیاون و ئەو ڕاستیەش ئاشکرایە، لەم 

برایەتیەشدا هیچ ناڕەزاییەک، دژایەتییەک بوونی نییە و ناشبى 

 .”هەبێت

ێستا سەردەمی پێکدادان و چاو مۆڕکردنەوە لە یەکتری نییە، بەڵکو ئ“

سەردەمی باوەش بەیەکداکردن و یەکتری قوبوڵکردنە. ڕابردووی 

هاوبەشمان ئەم دۆخەی بۆ هێناینە ئاراوە کە ئێستا تێیدا دەژین و، 

پێویستە داهاتوشمان پێکەوە بنیات بنێین، هەروەک چۆن لەساڵی 

 .انمان دروستکرددا پێکەوە پەرلەم١٩٢٠

سەرجەم هاواڵتییانی ماف خوارو، نوێنەری چین و کلتورەکان، چینى 

ئافرەتان کە کۆنترین چینى زوڵم لێکراو و چەوساوەن، مەزهەبە 

https://www.aljazeera.net/
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کپکراوەکان و تەریقەت و سەرجەم چینە کلتورییەکانی دیکە و نوێنەری 

کرێکاران و هەموو ئەوانەی کە لە سیستەمی حوکومڕانیدا مافیان 

راوە، داوادەکەم کە لە سیستەمی نوێی دیموکراتی و تازەگەریدا بە خو 

 .زووترین کات ڕۆڵ و بوونیەتیان بۆدابین بکرێت

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیا بەدوای سیستەمێکی تازەگەری و 

دیموکراتیدا دەگەڕێ کە لەگەڵ مێژووەکەیدا هاوتا بێت و ئەو 

اوشێوەی ئاو و نان گرنگن بۆ پێداویستییانەی تێیدا بۆ دابین بکرێن کە ه

مرۆڤەکان و، ئەو کلتورە پێویستە جارێکی دی لەسەرجەم ئەنادۆڵ و 

 .مێزۆپۆتامیادا بنیاتبنرێتەوە

لە نزیکترین کاتدا و لەچوارچێوەی ڕێکەوتنى نەتەوەیی )میساقی میللی(دا 

تورک و کورد لەژێر سایەی جەنگی ئازادی نەتەوەیدا بەشێوەیەکی زیاتر 

اقیعیانە  . ،تێکەڵوییەکی زیاتر و ژیانێکی قوڵتر پێکەوە ئەژین و

ساڵی ڕابردوودا  ٩٠سەرەڕای هەموو ئەو زوڵم و هەڵە و ناتەواویانەی لە 

بەرامبەرمان کراوە، جارێکی دی سەرجەم ئەو خەڵکەی کە لە 

تەنیشتامان وەستاوە و مەغدوور بووە و وێرانکاری گەورەی چەشتووە، 

و کلتورەکانییەوە هەوڵە ئەدەین دووبارە  بە ڕەچاوکردنی چین و توێژ 

بنیادیان بنێینەوە و، داوا دەکەم تەواوی ئەم بەشانە بە یەکسانی و 

سەربەرزی و لەژێر سایەی ئازادی و دیموکراتیدا یەکبخرێن و بهێنرێنە 

 .ئاراوە

داوا دەکەم، کوردەکان و تورکومان و ئاشوری عەرەب کە ئێستا بەهۆی 

ەوەیی )میساقی میللی(یەوە و لەنێو جمهوریەتی شکاندنی ڕێکەوتنى نەت

–عەرەبی عێراق و سوریادا ژیانیان لێ قەدەغەکراوە، پێکەوە 

ببەستن لەسەر بنامای  -کۆنفرانسێکی پاڵپشتى کردن و ئاشتى

 .تاوتوێکردنی ڕاستیەکانی خۆیان و، گۆڕینەوی زانیاری و بڕیاردان

مکی )ئێمە( دراوە و، لە مێژوی ئەم خاکەدا  پەرە بە فراوانکردنی چە

کۆتایی بە چەمکی بەرتەسک و بیرۆکەی تاکڕەوەی )من( هێنراوە. بۆیە 

ئێستا کاتی ئەوە هاتووە کە بە ڕۆحی پێشینانەوە چەمکی )ئێمە( 

 .زیندوبکەینەوە و بیخەینە بواری پراکتیکەوە

 

لەدژی ئەوانەی دەیانەوێت ئێمە پەرتەوازە ببین و شەڕ بکەین، ئێمە یەک 

هەروەها دژی ئەوانەی خوازیارن  ئێمە جیا ببینەوە، ئێمە  دەگرین،

 .دەبینە یەک

ئەوانەی ڕۆحی سەردەم ناخوێننەوە، دەچنە نێو سەبەتەی خۆڵی 

مێژووەوە، ئەوانەی ڕێ لە ڕۆیشتنى ئاو دەگرن، بەرەو لێواری نەمان 

 .ڕادەکێشرێن

هاواڵتیانی ناوچەکە شایەتی هەڵهاتنى شەبەقێکی نوێ دەدەن. خەڵکی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست کە چیتر لە شەرکردن و پێکدادان و پەرتەوازەبوون 

ماندووبوون، ئێستا لەڕەگەوە جارێکی تر لەدایک دەبنەوە، شان بەشانی 

 .یەکتر دەیانەوە هەڵبسنەوە سەرپێ

 .ئەم نەورۆزە موژدەیەکی نوێیە بۆ هەموومان

وحەممەد، ڕاستى نامەکانی حەزرەتی موسا و حەزرەتی عیسا و حەزرەتی م

ئەمڕۆ بە مزگێنى نوێوە دەچنەوە نێو ژیان، مرۆڤایەتی دەیەوێت 

بەکۆمەڵ ئینکاری لە ڕۆڵی .لەدەستچووەکانی دووبارە بەدەتبێنێتەوە

چاوڕونییەکانی .ڕۆژئاوا ناکەین بۆ هێنانەدی شارستانیەتی نوێ 

بەردەممان، یەکسانی و سەربەرزی و بەهاکانی دیموکراتی دەهێنین و 

هاکانی خۆمان، لەگەڵ ئەو شێواز جیهانییەی خۆمان بۆ تێکەڵی  بە

 .بەڕێوەچوونی ژیانی دەیکەین بەیەک و دووبارە دەیان ژیێنینەوە

ژێرخانی گفتوگۆ نوێیەکەمان بیرۆکە و ئایدیا و سیاسەتی دیموکراسییە 

 .و، حەملەیەکی گەورەی دیموکراتی لە دەسبەکاربووندایە

خشنە ئەم پڕۆسەیە، ئەوانەی ساڵوتان لێبێت ئەوانەی کە هێز دەبە

 .ئاشتى دەکەن-هاوکاری چارەسەری دیموکراتی

ساڵو لە برایەتی هاواڵتیان، لەوانەی لەپێناو یەکسانی و سەربەرزی 

 .دیموکراتیدا بەرپرسیارێتییان گرتۆتە ئەستۆ

 .بژی نەورۆز، بژی برایەتی هاواڵتیان

 ٢٠١٣ی ئازاری ٢١ گرتوخانەی ئیمڕالی                                  

 عەبدواڵ ئۆجەال                                           

 

 

 املستخلص:

سوف نتطرق في هذه الدراسة املوسومة بـ)القضية الكوردية في تركيا 

( الى موجز السياسات التركية املتبعة ضد 2016 - 2002خالل السنوات 

الشعب الكوردي في هذه املنطقة مع تسليط الضوء على اهم 

املفاوضات املبرمة بین حزب العدالة والتنمية وحزب العمال 

بصفته ممثل الكرد في شمال كوردستان، جاء الكوردستاني، هذا االخیر 

 هذا البحث من اربعة محاور كاالتي: 

املحور االول: تطرقنا فيه الى تاريخ القضية الكردية وخاصة القضية 

الكردية خالل السنوات من تسعينات القرن املاض ي الى ما قبل استالم 

عد من ذلك حزب العدالة والتنمية زمام السلطة، ولم نعد بالتاريخ الى اب

لكي ال نطيل بالحديث ونضطر الى ذكر تاريخ تأسيس تركيا واهم 

 السياسات التي اتبعتها في التعامل مع الكرد. 

املحور الثاني: حزب العدالة والتنمية والقضية الكردية، تناولنا في 

املحور الثاني العوامل التي ساعدت الى استالم حزب العدالة والتنمية 

 ضية الكردية في ظل سلطتها.  زمام السلطة والق

املحور الثالث: وفيه سلطنا الضوء على اهم املفاوضات واملساعي التي 

اجريت ملعالجة القضية الكوردية، اخذين بعین االعتبار التطرق الى 

كيفية هذه املساعي ودور اوجالن والشخصيات االخرى بشكل اكاديمي 

 دون تحیز.

حور ان نسلط الضوء على اهم االسباب املحور الرابع: حاولنا في هذا امل

التي ادت الى فشل املفاوضات وبدء مرحلة جديدة من االشتباكات 

 واالصطدامات ما بین الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني. 
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واجهت هذه الدراسة صعوبات علمية يمكن حصر اهمها في غياب 

ل كردستان املصادر الالزمة وقصر الوقت وحساسية االوضاع في شما

، ورغم هذه الصعوبات اال اننا 2016واستمرار الظرف الذي بدء منذ 

بذلنا ما في وسعنا لكي نوضح بعض االحداث ونصوغها صياغة علمية 

 وفق ما خططت من اجلها الدراسة. 

وفي ختام هذه الدراسة تم التطرق الى اهم النتائج التي تم التوصل الیها 

 ملستخدمة لكتابة البحث.           مع ذكر قائمة بأهم املصادر ا

Abstract  

What we are discussing in this research in title of 

“Kurds Affair in Turkey between 2002 – 2016” is a 

summary of Turkish policy against Kurds in the area 

and the peace talks between AKP and PKK. This 

research consists of four topics as followings: 

First topic: A historical view of Kurds affair as we 

mentioned before, we have discussed the Kurds affair 

during nineties until before AKP takes power. In order 

not to lengthen the research, we didn’t go back to the 

history of establishing Turkey, their policy, and their 

point of view against Kurds. 

Second topics: Justice and Development Party and 

Kurds Affair. Within this topic, we have tried talk 

about AKP come to power and Kurds’ affair. 

Third topic: we mentioned the peace talks to solve 

Kurds’ affair, and we have tried to discuss the methods 

peace talks academically and roles of Ocalan and other 

parties in this field. 

Fourth topic: in this topic, we have attempted to 

discuss the reasons behind the peace talks failure and 

restart anther stage of war and clashes between Turkey 

and PKK. 

Consequently, we faced some academic troubles since 

there was not enough references, time and sensibility 

of North Kurdistan situation, and the permanency of 

the situation started from 2016. Additionally, we have 

tried to discuss some of the events and rephrase them 

academically. 

The consequence and references are mentioned at the 

end of the research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_and_Development_Party_(Turkey)
https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_and_Development_Party_(Turkey)
https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_and_Development_Party_(Turkey)

