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 وستی  ههور و ،ده  کانی تورکییه لبژاردنه هه
   باکوور لی کوردمان له گه 

 ی زه لیل غه خه
  

بی  زهه ئیمانی و عیلمانی، سکۆالر و مه( کانی تورکییه سیاسیه    کۆتهن و مو الیه بگومان هه
ت و  مای سیاسه رن و بنه زه گشتی هاونه ی کورد به ر کشه  سه له... ) ،ناسیونالیست و 

م  رواکانی ئه لماندنی مافه  سه  له وه ی کورد و خۆدزینه وه ته ربازیان نکۆی کردنی نه
  .  یه له گه
ری  وهه جهدا  وه یدانی کرده مه  باسمان کرد، له  کهی م کۆتنه رکام له ش خراپتر هه وه له

ت بوون و  هس شداری ده به) کیش بووب یه بۆ ماوه(یان  مهرکا هه  و خۆیان نیشان داوه
  که(ی کورد  ر کیشه  سه مالیزم له ڵ فیکری که گه واوی له ته تداریاندا ، به سه کاتی ده له
رکوت و  ریکی سه  و شه قداوه خۆیان ده) ن که کانی دیاریده قه  ره کمه  چه ر و ژنراه شکه له
ی  سته ک دوو ده و یه  و رووناکبیرانه  ئه مه ت ئه به  ئه.ی کورد بوون وه وڵ بۆ توانه هه

م  به.ن  که ی کورد ده  کشه ی جا چاو له  چاوکیی دیکه  به  که وه پ ناگرته ی چه چکۆله
پانی   گۆڕه کان له  هیچ قورسایه م و الوازن که  هند که ستانه س و ده و که زانین ئه ک ده وه

  . دا نییه تی تورکیه سیاسه
ر هیندک  سه ات لهک  ناچار ده دونیای واقع ئمه،  سکرا با  که رجه لومه و هه ڕای ئه ره سه
ی  شوه و بهبت یی  میشه تی ههسو  هه ز لهاوستمان جیاو ، ههمژوویی  ی مک و بگه چه

  کی زۆرنزیکدا له یه نده  ئایه زانین له ک ده وه.  وویه مژ مک و بگه و چه  ئه بوانینهوردتر 
ی   ڕگه ی که رجه لومه و هه  ئه ئاشکرایه.   ئاراوه پارلمانی دتهی بژاردن سان هه دی تورکییه

  م له وخۆ، به  ئیستا و ڕاسته رچ نه گه ی پک هنا ،ئه" خت  پش وه دنیبژار  هه"
  هاونیشتمانانی کوردمان لهو کۆی ک  تایر ژیان سه روخۆی له ی ڕاستهداهاتوودا شون

  .بت  ده  تورکییه ر پرسی کورد له سه لهها  روه  و ههی کوردستانباکوور
   به رچ نه گه ئه ( ت وه  و دهگه ت و ئیمانی بوونی کۆمه ی علمانییه کشه زانین ک ده  وه

ی  وه ونهم قووڵ بو ئه.   وه ته وه قووڵ کرد  تورکییه ی سیاسیی له ژه نگه ته) ی ئاشکرا شوه
تی   سیاسه ی وه  پشه وه ی دیسان هنایهشکر  ،لهت یدانی سیاسه رکی مه ئاستی کبه

دا  ی تورکیه گه وای کۆمه ش و هه ر که سه ی کوودتا دیسان بای به شه ڕه  و هه تورکییه
  .  وه یهکشا
  میشه  هه "ی ئوورووپاوه گه  نو کۆمه ونهچو"ناوی  س بهت بوونی شمشرکی داموکل به ئه
گینا ب هیچ  ئه.  وه کاته خۆی قوت دهکاندا  ر و ژنراه کهش ر له رانبه  به رك له مپه ک له وه
ندین  ا چهد پش ک له خت و وه بژاردنی ناوه  هه شتههشت کار بک یانده ک ، نه دییهدوو

ی  گه ر کۆمه سه ربازی ئاترناتیڤی خۆیان به کی سه  کودیتایه ، به نجامیان داوه جار ئه
  و کوودیتایه ترسیی ئه  هشتا مه  بیر بچت که مان له وه اب ئه ن دیاره. پاند سه دا ده تورکیه

نجامی   ئه بژاردن له نجامی هه تی ئه ی دت و چۆنیه دا خوله ر ئاسمانی تورکیه سه به
کان  ر بت و ئیسالمیه  گه . بت ی ده کاندا شونی گاریگه ر و ژنراه شکه وستی له هه
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  شاره گوند نشین و مووی ناوچه  هه ر نیزیک به سه  له دنیان و خۆیان  زۆر له که ( وه نه بیبه
  شك له  به مجاره ئهکان   و ژنراه شکه وا له ، ئه) ن که کان حیساب ده  و چکۆلهوتوو دوورکه
  ر نشین و کهشکی شا به. ن که یان پشتیوانی ده  کوودتا که بت و له ڵ ده گه شیان له گه کۆمه
  .کانی سکۆالر خواز کان و خه  عیلمانیه سیونایسته نا کن له تکه

و  ن نک له یهڕاستی ال ی به وه ر ئه به له.  ازهاوجیوی حیسابی وا ته باکووری کوردستان به
   که وه نابینته)  وه بییه زهه  عیلمانی و مه به ( تدا سه ی ده  و بازنهپانی سیاسیی تورکیه گۆڕه

  نوان  کورد له  بۆیهب،  ههی کورددا وه ته  ئاست نه نسانی لهوستی ئی می هه النی که
ی  نانه و الیه ر کام له هه قازانجی  وستک به  هه شنه رچه  هه  که رداشكدا گیری کردووه به له
   که یه ش هه وه ری ئه گه کانی نابت و ئه ،هیچ قازانجی بۆ کورد و مافه باسمان کرد  که

 و مژووی ساری بکات رمه هدا کورد تووشی ش  درژماوه نك ،له یهال  پشتیوانی کردن له
یدا و   شککی دیکه له) نیان رمه چؤکردنی ئه  قه ندی له تی ناوه هاوکاریی حکوومه(ڕابوردوو

والی  مال و ئه تی ب ئه سه  قابی ده  له  زیانی تکای دانیشتوانی تورکییه  به مجاره ئه
  کانی کورد بچته نگه  ده لهشک  ر به  گه بۆ نموونه.  وه  دووپات بهدا ئیسالمی سیاسی

وت، هیندک گۆڕانی  رکه  سه نه و الیه رز ئه  فه ر به ، بگومان گه وه کانه دووقی ئیسالمیهن سه
ی تا ئیستا  مه و سیسته ڵ ئه گه  له دا پك دنن که گه  و کۆمهت وله  ساختاری ده  لهتی ڕه بنه
  له. ب تی ده ، دژایه رکردووه فا ناوبانگی ده ماڵ موسته تی که ناوی عیلمانیه  و به بووه
زیانی  ر به  دیسان هه وه ر کوودتا بکات ئه شکه ر له وتۆدا، گه رزیی ئه رجکی فه لومه هه

کات  ر کودتا نه شکه ریش له ب و گه  و باکووری کوردستان ده ی توورکییه گه کۆمه
 بۆ ناو  ی چوونی تورکییه نده روه کتی ئورووپا بگومان په  یه وانه  جیھانی و لهی گه ،کۆمه

تی ناوخۆ   حاه  له کانی تورکییه وکات کیشه بیگومان ئه. خات  داده میشه  بۆ هه یه کتی م یه ئه
تی  اهک روو م وه  به، نادیارن وه  ئسته کانی له  ھاتهاشپ  من  که تیس ده دا قه و وته ئه
  ی ئمه و ترسه ت ئه به  ئه.بت ی ئیستاش ده یه  دیموکراسی و نیمچه  زیانی ئه   به که له سه مه

  هت نگی کورد چووه  ده شکی زۆر له  به  شاهد بووین که  ڕابردوودا ئمه  و له  نییه بجگه
تدا هیچ  سه  ده له کانیش  ئیسالمیه ک دیتوومانه  وهم به.  وه کانه ندووقی ئیسالمیه سه

تی کردنی کورد و   دژایه  و له بووه  نه کانی دیکه نه ڵ الیه گه کیان له جیاوازیه
  .بوون ردۆنگ نهنی هیچ دوودڵ و دکا ندیه وه رژه به

  له خۆ ربه ی سه کردنشداری  ، بهدا بژاردنه م هه  لهشداریی کورد  بۆ به باشترین ڕگه
ند بوون  یاندنی پبه  و ڕاگه هکان یه ت ئیسالمی تایبه  و به ورکییهتی ت کانی ناو سیاسه نه الیه
ر  شکه  له وانه تداران و له سه  ده زانین که ش ده وه الم ئه به .  یه  سکۆالریزم و دیموکراسی به
) زانن ری ده  پارزه  خۆیان به که(مالیزم ی که که سکۆالریزمهماکانی   بنه شدا که م کاته له
بۆالی تی کورد  شمه  حه  ملون له20  نگی زیاتر له  نین  ده  ، ئاماده وتووه ترسی که مه وه

سوب و ناسیونایزمی کوردا  عه  ته  له نده وه ئه   کونسرڤاتڤه نه م الیه ئه.  خۆیان ڕاکشن
. ن که  خۆش دهکان وتنی ئیسالمیه رکه نیا بواری سه  ته یه و شوه  نابینن به  کهرؤچوون

کانی  تییه وه  ده رزاوه م دامه شکر و هه م له ههدا،  رجه لومه م هه بینین له ده   که یه وه ئه
ریکی  ی کورد، خه وه ته نهرچی زۆرتری  شداریی هه باتی خۆشکردنی بواری به ، له تورکیه

ک  کانی کورد وه  سیاسی و خۆشناو و سکۆالره تییه سایه شداریی که ست کردنی به ربه به
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شداریاندا، بواری  ی به  ڕگه  کۆسپدانان له ن و به ڕزه و به یال زانا و هاوبیرانی ئه و لهخاتو
  .ن که  کوردستان خۆش ده کان له  ئیسالمیه  بهداننگ ده
کانی تاکی خۆشناو و ج   باکوور و خه ی کوردستان له وه تی بزووتنه رکردایه م سه به

کوردستان  نگھنانی ئیسالمی سیاسی له یدان بۆ ده مهک ڕابردوو  ک ناب وه ی خه موتمانه
  بژاردن بچن که و هه ره  به وه هی خۆیانرت پالتفورمی کونک ب به کوو ده به.  وه  بھلنه ئاواه

ی  ی کشه  و عادنه کردنی ئاشتیانه  سکۆالریزم و دیموکراسی و چاره نگدان به ویش ده هئ
 نوان کوردانی  ردستان و له کو وبدرێ له وب هه تکدا ده ر حاه  هه واتا له.  کورده
 قازانجی  نگک له  ده تاکه..  ک ستانبوول و ئانکارا و کانی وه وره گه شتووی شارهدانی

  .  وه کانه ندووقه چته سه ئیسالمی سیاسی نه
   که دایه وه  لهی کورد نده  و ئایه قازانجی ئسته  ن که ده  نیشانده وه کان ئه موو دیارده  هه
ی   و کۆن پارزانه ه وستی هه  ههناب ) کورد(کانی  یه  سیاسی تییه سایه ن و که الیه
  کانیان بۆ پشگرتن له وه  ئاست هه تووشی دوودیان له  تی سیاسیی تورک سه ده
  فاع له دی دروشمی  ب له دهش  وسته و هه وتنی ئیسالمی سیاسی بکات و بگومان ئه رکه سه

ی  ی کشه  و عاددنه ی ئاشتیانه  ناسیونایزم و چاره موکراسیی دووڕ لهسکۆالریزم و د
  تییه سایه  که به(ری سیاسی کورد ی ڕبه خۆیه ربه  سه وسته و هه ئه.  وه ق ببته کورددا زه

کانی داهاتوو   بارهن زیا ه  هه ریک بوون له شه   کورد لهمان  که وه ته نه)  وه کانه خۆه ربه سه
  . ارزێ پ ده

  2707ردانی  جۆزه
   

 
 


