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 (FPIF) هزروب�ـــر 	كخـــراولـــ� ئ�مر�كا ر
ل!كۆ��ن�وە��ك� س�اس� ل�س�ر رەوش� كوردستان 
ئ�نجام دەدات، دەربارە	 ئۆپ�راس�ۆن� تورك�ا بۆ 
س�ر باشوور	 كوردستان ل�ال��ن ركخراو	 هزرو 
ب�ر ك� لـــ� ئ�مر�كا ب�ناوبانگ�، ل!كۆ��ن�وە��ك 
ئ�نجامدراوە. ئ�م ل!كۆ��ن�وە�� ئ�مجارە ن� ل�ال��ن 
هود ســـۆن، ب��كو ل�ال��ن (FPIF) فۆرەگن 
پۆلج�ن فۆجۆس ئ�نجامدراوە، ئ�و ركخراوە ل� 
ئ�مر�كا ب�ناوبانگ�و ئ�نجام� ل!كۆ��ن�وەك� ب�م 

ش!وە�� خراوەت�ڕوو.

ل�كۆ��ن�وە�ـــ�ك  ئ�مر�ـــكاوە  لـــ� 
دەربارە� كوردستان

ســـ�بارەت ب� ئ�گ�ر	 ه!رشـــ� تورك�ا بۆ س�ر 
باشوور	 كوردستان، دوا	 ركخراو	 هودسۆن، 
ئ!ستا ل�ال��ن ركخراو	 هزورب�ر (FPIF) ل�س�ر 

ناو	 رچارد ما	 نووس�ن!ك ب8وكراوەت�وە.

رچارد ما	 ســـ�ربازە ل�ن!و سوپا	 ئ�مر�كاو ل� 
ئ�فغانســـتان و ع!ـــراق كار	 كـــردووە، ه�روەها 
دەربارە	 ك!ش�	 كورد ل� تورك�ا خاوەن زان�ار	 و 
ئاگادار���، ب�كورت� ه��س�نگاندن�كان� رچارد ما	 

ب�م ش!وە����:
1. ئۆپ�راســـ�ۆن� تورك�ـــا بۆســـ�ر باشـــوور	 
كوردستان دەب!ت� هۆكار	 ئ�وە	 ئ�و (10) ه�زار 
پ!شم�رگ���	 ك� ل� ب�غدا شانب�شان� ه!زەكان� 
ئ�مر�كا كاردەك�ن، بۆ ب�رگر�كردن ل� ن�شتمان ل� 
ب�غدا بگ�ڕن�وە كوردستان، ه�روەها جگ� ل�وان� 
ب�دە�ان ه�زار	 د�ك�ش بۆ پاراستن� وGت�ك��ان 
بگ�ڕنن�وە كوردستان و ئ�م�ش داب�شكردن خ!راتر 

دەكات.
د�سان رەوشـــ� ئ�من� ع!راق زۆر خراپتر دەب!ت، 
هاوكات كـــوردەكان ه!ز	 خۆ�ان بۆ پاراســـتن� 
وGت�ك��ان دەخ�ن�گ�ڕ ن�ك بۆ پاراســـتن� ع!راق، 
ئ�م�ش دەب!ـت� هۆ	 ئ�وە	 ك� پارچ� بوون� ع!راق 

.Mخ!راتر بب
2. ئۆپ�راســـ�ۆن�كان� د�ك�	 سوپا	 تورك�ا ب� 
د�ار	 دەخ�ن ك� ئ�وان ناتوانن ماوە��ك� درژ ل� 

باشوور	 كوردستان بم!نن�وە، جگ� ل�وەش دوا	 
ئۆپ�راس�ۆن�كان ب�د�ارك�وتووە ك� PKK باشتر 
خۆ	 ركدەخات�وە. د�ســـان م�زەندە دەكرت ئ�و 
ئۆپ�راس�ۆن و ه!رش�	 سوپا	 تورك�ا، ه�وادار	 

ه!زە خۆج!���كان بۆ PKK ز�اتر دەب!ت.
3. ب�شـــ!ك� گ�ورە	 كوردان� باشوور پشتگ�ر	 
PKK ناكـــ�ن، وەلM ه!رشـــكردن و ئ�نجامدان� 
ئۆپ�راس�ۆن بۆ س�ر باشـــوور	 كوردستان وەكو 
ه!رشكردن�س�ر كوردستان ل!كدەدرت�وە، ئ�م�ش 
��ك!ت� س�رج�م ه!زە كورد���كان دن!ت� كا��وەو 
داخواز	 س�رب�خۆ�� كوردستان ب�رزتر دەكات�وە، 
ئۆپ�راســـ�ۆن!ك� ل�و جۆرە ل� ئاست� ن!ودەو��ت� 
هاوسۆز	 بۆ كوردان ز�اتر دەكات و ئ�م�ش كوردە 
جوداخوازەكان ب�ه!زتـــر دەكات، ئ�م�ش دەب!ت� 
هۆ	 ئ�وە	 ك� ل� تورك�او ئ!ران و سور�ا ئا�ۆز	 
زۆر رووبدات و رۆژه�Gت� ناو�ن دووچار	 نائارام� 

دت.
4. ل�ب�رامب�ر راست�ن�	 PKK، ت�ن�ا رگ�چارە 
ركك�وتن و پ!كU!نانـــ� پ��مان!ك� ل�ن!وان ه!زە 
كورد���كان� باشـــوور، تورك�او ئ�مر�كا، چونك� 

ر�كخراو� FPIF ئ�مريك�
ل�كۆ��ن	وە�	ك دەربارە� كوردستان ئ	نجام دەدات

تورك�ا ب� ه�نگاو	 س�اس� راز	 ناب!ت و داوا	 ئا: ميرهاج مست�فا
كارو چاالك� ب�رچاو دەكات.

هاوپ��مان� م�رج�
ئ�مر�كا ئ�گ�ر ب��وێ ب�ر ل� ه!رش و ئۆپ�راس�ۆن� 
تورك�ا بگرت، پ!و�ســـت� ل� ماوە��ك� نز�كدا 

هاوپ��مان!ت���ك ساز بكات.
لـــ� تورك�ا ه�رچ�نـــدە ئ�م باب�ت��ـــان ب�الوە 
خۆش ن�ب!ت، وەلM پ!و�ست� ل� ب�ر ن�كرێ ك� 
ه!رشكردن�س�ر باشوور	 كوردستان بۆ كوردان� 

باشوور وەكو م�س�ل�	 پاراستن� ناموس�.

�ان كوردستان �ان ع�راق
رچارد ما	 روون�دەكات�وە ك� ئۆپ�راســـ�ۆن و 
ه!رش� توركان بۆ ســـ�ر باشوور	 كوردستان، 
كـــوردەكان ل�ن!ـــوان ع!ـــراق و كوردســـتاندا 
دەه!W!ت�وەو دەرەنجـــام كوردان ناچار دەبن ك� 
ل�ن!وان ع!راق و كوردستان ��ك!ك�ان ه��بژرن، 
ب!گومان ل�و ه��بژاردن�شدا ئ�وە	 دووچار	 ز�ان 

دەبM ع!راق�.

كوردســـتان راپـــۆرت: خوندن�وەتان بۆ 
ه��بژاردن�كانـــ� تورك�ا چۆن� كـــ� ب�Yارە ب�م 

نز�كان� ئ�نجام بدرت؟
كاوە ئ�م�ن: �� ك!ك ل� و شـــتان� 	 ك�  تورك�ا 
ل�  داگ�رك� ران� د�ك� 	 كوردستان ج�ا دە كات� وە ، 
س�ست� م� ه� �بژاردن�  ل� و وGت� دا ك�  ه� ر پ!نج 
ساڵ جارك دە كرت، د�ارە  زۆرجار ب�  هۆ	 ئ� و 
ك!ش�  و ق� �رانان� 	 ك�  ئ� و وGت� 	 ت!دە ك� وت، 
ناچار دە بن ه� �بژاردن پ!ش بخرت، وە كو ئ� وە 	 
ئ!ســـتا ك�  بر�ارە  ل�  ٧/٢٢ بكرت. ل�  تورك�ا، 
تا ئ!ســـتاش كل�ل� زۆرب� 	 دە رگا س�اســـ�� و 
ئابوور��� كان وا ل�  گ�رفان� ج� نرا�� كاندا��،بۆ��  
ناكرت باس� س�ست� م!ك� د�موكرات� بك� �ن ل�  
تورك�ادا، ب� تا�ب� ت�ش ل� و ب� شـــ� 	 كوردستان 
كـــ�  ل�  ال�� ن تورك�اوە  داگ�ر كراوە . ب� Gم ل� گ� ڵ 
ئ� وە شدا كورد	 باكوور، ه� و��انداوە  ل� و ك� ل� ب� ر 
و درزان� 	 ك�  بۆ پ�ن� كردن و ن�شاندان� تورك�ا 
وە ك وGت!ك� د�موكرات�، ك� �ك وە ربگرن، ئ� وە تا 
ژمارە �� كـــ� زۆر	 كاند�د	 ســـ� رب� خۆ	 كورد، 
خۆ�ان بۆ ه� �بژاردن� كان ئامادە  كردووە  و ل� گ� ڵ 
ه� موو ئاست� نگ��� كان�شـــدا، پ!دە چ!ـــت كورد 
بتوان!ت ب�ست تا س� ل�  كورس��� كان� پ� رل� مان� 
تورك�ا ب�  دە ســـت بخات، ئ� م� ش ڕاســـت� وخۆ 
كار�گ� ر	 ل� س� ر ك!ش� 	 كورد دادە ن!ت و ڕە نگ�  
ه� نگاوك ل�  ئـــازاد	 نز�ك� بخات� وە ، ه� ر ه�چ 
ن� ب!ت زمان� كورد	 و ف� ره� نـــگ و كولتوور	 
كورد	، دە بوژن� وە ، ك�  تا ئ!ســـتاش ل�  تورك�ا 

وە كو كا��G ك� ق� دە خ� كراو ت� ماشا دە كرن.
كوردستان راپۆرت: تورك�ا ب�ردەوام زمان� 
ه�ڕەشـــ� ب�كاردن!ت و ماف� كـــورد ل� تورك�ا 
پ!شـــ!d دەكات و كۆم��M گرفت� س�اس� تر	 
ه��� ل� ناو خۆ�دا ك� رگرن ل� ب�ردەم چوون� ن!و 
��ك!ت� ئ�وروپادا پرس�ارەك� ئ�وە�� ئا�ا تورك�ا 

دەتوان!ت بب!ت� ئ�ندام ل� ��ك!ت� ئ�وروپا؟
كاوە ئ�م�ن: تورك�ا ناتوان!ت بب!ت� ئ� ندام� 
ئ� وروپا، ئ� وە ش پ� �وە ند	 ب�  چ� ند فاكت� رك� 
س�اس� و كولتوور	 و د�ن��� وە  ه� �� . ه�لم� ت 
كۆڵ، س� رۆك� پ!شوو	 ئ� �مان�ا، جارك�ان ب�  
ڕاشكاوان�  وت�:“ئ� وروپا كلوب!ك� م� س�ح��� كان� “. 
وات�  تورك�ا وGت!ك� موسWمان�  و ناتوان!ت بب!ت 
ب�  ئ� ندام� كلوب!ك ك�  ه� موو	 م� س�ح��� ، د�ارە  
م� ب� ست ل�  وGتان� ئ� ندام� �� ك�� ت� ئ� وروپا�� ، 
ن� ك ئ� وە 	 ك�  موســـWمان ل�  ئ� وروپـــا ناژ�ن. 
پاشـــان تورك�ا ل�  ه�چ روو�� كـــ� وە  ن� �توان�وە  
خۆ	 بگ� �� ن!ت�  ئاست� ستاندار	 ژ�ان� س�اس� 
و كولتـــوور	 و جڤاك� ئ� وروپـــا، بار	 ئابوور	 
تورك�ا ل� گ� ڵ وGتان� ئ� وروپـــادا ج�اواز��� ك� 
زۆر	 ه� �ـــ� ، ماف� كانـــ� مرۆڤ بـــ�  ب� ردە وام� 
پ!ش!d دە كرن، تا ئ!ستا�ش سوپا	 تورك�ا ل�  
زۆرب� 	 ب�Yارە  س�اسس�� كان� ئ� و وGت� دا خۆ	 
ه� �دە قورت!نM، ئ� م� و ب�  دە �ان ك!ش� 	 د�ك�  ك�  
ڕگرن ل� ب� ردە م ئ� ندام!ت� تورك�ادا. ه� �بژاردن� 
ن�كۆال	 ســـاركۆز	 ل� ف� رە نســـا ك�  �� ك!ك�  ل�  
دژب� رە  س� رســـ� خت� كان� بوون�  ئ� ندام� تورك�ا 
ل�  �� ك�� ت� ئ� وروپادا، دە ب!ت�  هۆ	 ئ� وە  ك�  را	 
گشت� ئ�و روپا ب� تا�ب� ت� ف� رە نسا ب� دژ	 تورك�ا 
ب� ه!ز بكات، ب�  ه� رحاڵ ئاسۆ	 ئ� ندام� ت� تورك�ا 

ل�  �� ك�� ت� ئ� ورپا، ئاسۆ�� ك� ڕووناك ن��� .
كوردستان راپۆرت: ئا�ا ئ�ندام بوون� تورك�ا 
ل� �� ك!ت� ئ�وروپا تاچ�ند ل� ب�رژەوەند	 گ�ل� 

كوردا�� ب� تا�ب�ت ه�رم� كوردستان؟
كاوە ئ�م�ن:ئ� گـــ� ر تورك�ا بب!تـــ�  ئ� ندام� 

كاوە ئ�مين:
س�اس	ت� ئ�ستا� س	ركردا�	ت� باشوور� كوردستان 

س�اس	ت�ك� ژ�ران	 و ن	ت	وە��ان	�	

سازدان�: س�ران ع�زيز
�� ك�� ت� ئ� وروپا ئ� وا دوو ال�� ن� ئ�جاب� و سلب� 
دە ب!ت. �� ك� م دە و�� ت� تورك�ا بۆ ئ� وە 	 بب!ت 
ب� ئ� ندام، دە ب!ت ه� موو ئ� و ش� رت و م� رجان� 	 
كـــ�  بۆ	 دانـــراوە  و وGتان� �� ك�� تـــ� ئ� وروپا 
قبوو��ان كردووە ، قبووڵ بكات، ئ� و كات�  تورك�ا 
ناچار دە ب!ت ك�  ب�  ڕە ســـم� ددان ب�  ن� ت� وە 	 
كورد و زمان� ك� �اندا بنM ل�  باكوور	 كوردستان، 
ه� موو ئ� و شـــتان� 	 ك�  باسمكردن ل� ســـ� رە وە  
و ڕگرن ل� بـــ� ردە م تورك�ادا، دە ب!ت بگۆڕدرن، 
ب�  تا�ب� ت� ســـوپا بۆ	 ن���  ب�  ه�چ ش!وە �� ك 
دە ســـت ل�  كاروبار	 س�اس� وە ربدات. ب� ش!ك� 
گ� ورە 	 بودج� 	 ئ� وروپا بۆ كشـــتوكاڵ ت� رخان 
دە كرت، جووت�اران� باكوور	 كوردستان دە توانن 
ســـوودك� باش ل� وە  وە ربگرن. خا��  سلب��� ك�  
ئ� وە ��  ك�  ئ� گ� ر ب� شـــ!ك� كوردستان ب�  هۆ	 
تورك�اوە  بب!ت ب�  ئ� ندام� �� ك�� تـــ� ئ�وروپا، 
ئ� وا �� كگرتن� وە 	 كوردستان وە ك خاك دە ب!ت�  
شت!ك� م�حاڵ، چونك�  خۆ ناكرت پارچ� كان� 
تر	 كوردســـتان�ش ببن ب�  ئ� ندام ل�  �� ك�� ت� 
ئ�وروپادا. د�ارە  س�اس� ت ل� س� ر ئ� گ� ر ناكرت، 
من پ!م وان���  تورك�ا بتوان�ت بب!ت ب�  ئ� ندام� 
�� ك�� ت� ئ�وروپا، پاشـــان خۆ مـــ� رج ن���  ه� ر 
وGت!ك بب!ت بـــ�  ئ� ندام� �� ك�� تـــ� ئ�وروپا، 
ئ�د	 ه� موو شت!ك دە گۆڕت، ژاپۆن ب�  ه� زاران 
ك�لۆم� تر ل�  ئ�وروپاوە  دوورە ، ك� چ� ئ!ســـتا ل�  
بوار	 ئابوور	 و ت� كن�ك��� وە  ل� گ� ڵ ئ�وروپا و 
ئ� م� ر�كا پ!شبYكM دە كات. تورك�ا ئ� گ� ر بتوانن 
ع� ق��W ت و زەن��� ت� ن� ت� وە ك� �ان و س�ست� م� 
وGت� ك� �ان بگۆرن و دە ست  ب� ردار	 نكۆل�كردن 
ل�  كورد و ن� ت� وە كان� د�ك�  ببن و ئ� و پارە �� 	 ل�  
ش� ڕ	 كوردستاندا س� رف� دە ك� ن بۆ بووژان� وە 	 
 Mت�  ب� كار ب!نن، ئ� وا دە توانن ب� بGئ� و و 	ئابوور
ئـــ� وە 	 ئ� ندام�ش بن ل�  �� ك�� ت� ئ� وروپـــادا، 
دە ورك� كار�گ� ر بب�نن ل�  ناوچ� ك�  و دن�اشدا. 

 كوردستان راپۆرت: ئا�ا ه�ڕەش�كان� تورك�ا 
ل� كوردستان گ�م���ك� س�اس� ه��بژاردن�كان� 
�ان ب� جد	 تورك�ا ل� سترات�ژ�دا�� ئ�م ئ�زموون�	 

ه�رم� كوردستان ل�بارب�رت.؟
كاوە ئ�م�ن:ب!گومان ه� رە ش� كان� ئ!ستا�ان 
ڕاست� وخۆ پ� �وە ند	 ب�  ه� �بژاردن� كان� وە  ه� �� ، 
ئ� وە �ش بـــۆ الوازكردن� ئاك� پ� ، ه� روە هـــا بۆ 

تورك�ا ب�  رە ســـم� ناڕە زا�� ت� دە رب�Yوە ، �ان�ش 
بۆ كردن� وە 	 ب� ش� كورد	 دە نگ� ئ� م� ر�كا، �ان 
ه� ر شـــت!ك� تر، بۆ��  دە ب!ت ه� ڕە ش� كان�ان ب�  
جدد	 وە ربگ�رـــت، ئ� گ� ر كورد ب�  �� كگرتوو	 
ه� �وســـت وە ربگرن ئ� وا دە توانـــن ه� ندك ل�  
پ�الن� كان� تورك�ا پووچ� ڵ بك� ن� وە ، ب�  تا�ب� ت�ش 
كـــ�  ئ� م� ر�كا بۆ ب� رژە وە ند	 خـــۆ	 نا�� وت و 
ڕە نگ�  ڕگا�ش ن� دات ئ!ستا تورك�ا ه!رش بكات�  
س� ر باشوور	 كوردستان، بۆ��  دە ب!ت كورد�ش 

ك� �ك ل�  ه� موو دە رف� ت� كان وە ربگرن.
 كوردســـتان راپۆرت: ســـ�رك�وتن� حزب� 
دادو گ�شـــ� پ!دان لـــ� ه��بژاردن�كان چ�ند ل� 
ب�رژەوەنـــد	 كورد دەب!ت ب�رامبـــ�ر ب� حزب� 

چ�پYە و ك�مال���كان؟
كاوە ئ�م�ن:ڕە نگ�  ب�  ه� موو خراپ��� كان�� وە ، 
حزب� داد و گ� شـــ�  پ!دان ل�  ه� موو حزب� كان� 
د�ك� 	 ك�  ه� تا ئ!ســـتا دە ســـت� Gت�ان گرتۆت�  
دە ست ل�  تورك�ادا، باشتر بووب!ت، چونك�  ئ� و 
حزب�  ت� نUا حزب!ك�  كـــ�  ل�  دە رە وە 	 ئا�دۆلۆگ� 
ك� مال�ســـت� كان� وە  پ� �دابووە  و ئ� گ� ر ترســـ� 
سوپا�ان ل� س� ر ن� ب!ت ڕە نگ�  خ� �كان!ك� وا�ان 
ت!دا ب!ت ك�  ب�� وت ك�ش� 	 كورد ب�  ش!وە �� ك� 
ئاشت�ان�  چارە س� ر بكرت، بۆ��  ه� رچۆن!ك ب!ت 
ئ� وان ل�  پارت�  ن� ژادپ� رســـت و ك� مال�ست� كان 
باشترن، ئ� م� ش ل� ســـ� ر ئ� و ت�ۆر��� 	 ئ� گ� ر 
ل�  ن!وان خراپ و خراپتر�ندا ه� �بژر�ن. پاشان 
ئ� گ� ر كورد بتوانن ب�ســـت ســـ� كورســـ� ب�  
دە ست بخ� ن ئ� وا رە نگ�  ئاك�پ�  پ!و�ست� ب� وان 
بب!ت بۆ �� كال�� كردن� وە 	 كۆم� �!ك ب�Yار، ئ� و 
كات�  ناچار دە بن ك�  ســـازش بك� ن و ه� ندك ل�  
داواكانـــ� گ� ل� كورد قبوڵ بك� ن. ه� رچ� پارت�  
ك� مال�ســـت و چ� پ� كانن، ئـــ� وا دوو روو	 �� ك 
دراون، چونك�  ل�  تورك�ا چ� پ� ڕاست� ق�ن�  ن���  
ه� موو�ان ك�  دن�  س� ر م� ســـ� ل� 	 كورد وە ك 
�� ك ب�ردە ك� ن� وە ، خۆ ئ� گ� ر پ� رل� مان� تورك�ا 
پارت!كـــ� چ� پ� وە كو ئ� وە 	 ل�  ســـود ه� �� ، 
ت!دا بووا�� ، ئ� وا ب�  د�ن�ا��� وە  ئ!ســـتا تورك�ا 
و كۆم� �گ� 	 ئ� و وGت� �ش ب�  شـــ!وە �� ك� تر ل�  

رووداوە كان�ان دە ڕوان�. 
كوردستان راپۆرت: تورك�ا وGت!ك� گرنگ� 
ل� روو	 ئابوور���وە بۆ ه�رم� كوردستان، ئا�ا 
دەب!ت ســـ�ركردا��ت� كورد چۆن مام��� ل�گ�ڵ 

ئ�و وGت� گرنگ� دا بكات؟
كاوە ئ�م�ن: ك!شـــ� ك�  تورك�ـــا خۆ�� ت�، 
كـــ�  نا�� وت حكوم� ت� ه� رم� كوردســـتان ب�  
ڕە سم� بناســـ!ت و مام� �� 	 ل� گ� ڵ بكات، دە نا 
چ� ند تورك�ا ل�  ڕوو	 ئابوور��� وە  بۆ كوردستان 
گرنگ� ، كوردستان دوو ه!ندە  بۆ تورك�ا گرنگ� ، 

ب� رژە وە ند��� . ئ!ستا تۆپ� ك�  ل�  گۆڕە كان� تورك�ا 
دا�� ، كورد شت!ك ن� ماوە  ن� �كات. 

كوردستان راپۆرت: ��ك ل� موب�ڕ�Yەكان� 
تورك�ا بوونـــ� پ�ك�ك��� ل� ن!و خاك� ه�رم� 
كوردستان، ئا�ا دەب!ت س�ركردا��ت� كورد چۆن 

مام��� ل�گ�ڵ پ�ك�ك� دا بكات؟ 
كاوە ئ�م�ن:من ل� س� رە وە  باسم كرد ك�  تورك�ا 
دژ	 ه� موو شـــت!ك�  ك�  بۆن� كورد	 ل� ب!ت. 
پارت� كركاران� كوردستان س� سا�!ك دە ب!ت 
ه� �� ، پ!ش ئ� وان�ش كورد ه� ر ه� بووە  و تورك�اش 
ه� ر وە كو ئ!ستا نكۆ�� لM كردوون، ه� ڕە ش� كان� 
تورك�ا بۆ ل� ناوبردن� دە ست� الت� باشوورە  ن� ك 
پ�ك�كـــ�، چونك�  پ�ك�ك� م� �دان!ك� ب� رفراوان� 
س�اس� و س� رباز	 ه� ��  ك�  چاالك� ت!دا دە كات، 
ئ� وان ل�  س� رسنوور	 ئ� رم� نستان� وە  تا دە گات�  
ســـ� ر دە ر�ا	 ســـپ� و دە ر�ـــا	 ڕە ش چاالك� 
ســـ� رباز	 دە ك� ن، پارت� كۆم� �گا	 د�موكرات� 
ك�  ب�  مل�ۆنان كورد	 باكوور پشت�وان� ل!دە ك� ن 
و دە نگـــ� دە دە نـــM، با�!ك� س�اســـ� پارت� 
كركاران� ، ك� وات�  ئ� وان�  ه� موو ب� هان� ن، دە رد	 
تورك�ا دە رد	 ه� بوون� ن� ت� وە �� ك�  ك�  ب�  ساGن�  
پ!وە 	 دە تل!ت� وە ، ن� ك ت� نUا (پ.ك.ك). بۆ��  
پ!م وا��  ئ� و س�اس� ت� 	 ئ!ستا	 س� ركردا�� ت� 
كورد ل�  باشوور	 كوردستان س�اس� ت!ك� ژ�ران�  
و ن� ت� وە ��ان� �� . س� ركردا�� ت� باشوور دە ب!ت ل�  
ه� مـــوو دە رف� ت!ك ك� �ك وە ربگرن ب� تا�ب� ت� ل�  
ڕگا	 پ� �وە ند��� كان�ان� وە  ب�  ئ� مر�كا و ئ�وروپاوە  
بۆ چارە ســـ� ركردن� ك!شـــ� 	 كورد ب�  ئاشت�. 
 Mكوردستان ب�  ب 	باكوور 	مومك�ن ن���  ك!ش� 
ب� شدار	 كردن�(پ.ك.ك) چارە س� ر بكرت، بۆ��  
دە ب!ت ه� م ئ�وروپا ه� م�ـــش ئ� م� ر�كا چاوك 
بـــ�  ت!Yوان��ن� كان� خۆ�ان ل� ســـ� ر (پ.ك.ك) 
بخش!نن� وە . پ�ك�ك�، تا ئ!ستا چ� ند�ن جار، �� ك 
ال�� ن�  ش� ڕ	 وە ستاندووە  و داوا	 ئاشت� كردووە  
و دە كات، ئـــ� وە  تورك�ا��  ك�  نا�� وت ئارام� ل�  
ناوچ� كدا ه� ب!ت. شت!ك� س� �ر ن���  ك�  كات!ك 
(پ.ك.ك) ل�  سا�� ١٩٩٣دا، ب�  ناوبژ�وان� مام 
ج� الل شـــ� ڕ	 وە ستان ك� چ� ب�  ماوە �� ك دوا	 
ئ� وە  ب� ر�تان�ا (پ.ك.ك)ە �ان خست�  ناو ل�ست� 

ڕكخراوە  ت�رۆر�ست��� كان� وە ؟
كوردستان راپۆرت: ئا�ا وجود	 پ�ك�ك� و 
كاركردن� ب�و ش!وازە	 ئ!ستا چ�ند ل�ب�رژەوەند	 

ه�رم� كوردستاندا�� ؟ 
كاوە ئ�م�ن:پارت� كركاران� كوردستان وە كو 
ه� ر پارت!ك� ڕزگار�خواز	 كورد وجود	 ه� ��  و 
رە نگـــ�  گ� ورە تر�ن پارت� كورد�ش ب!ت ل�  ڕوو	 
ڕكخستن و ج� ماوە رە وە ، بۆ��  بوون� (پ.ك.ك) 
ل�  ب� رژە وە ند	 كورددا��  ن� ك بـــ�  پ!چ� وان� وە . 
تورك�ا ل�  ن� وە دە كاندا ه� م ك� �ك� ل�  ه� �� كان� 
پ�ك�ك� و ه� م�ش ل�  ه� �� كان� پارت� و �� ك�� ت� 
 	 ��وە رگرت و كردن� ب� گژ �� كدا و ب�  ه� زاران ڕۆ
كورد ل� س� ر شت!ك ك�  پ!� دە وترت ”ه�چ“ بوون�  
قوربان�. د�ارە  پ!دە چ!ت، ه� م پ�ك�ك� و ه� م�ش 
پارت� كان� باشوور، دە رس�ان ل�  رابردوو وە رگرتب!ت، 
بۆ��  ئ!ســـتا ه� ردووك ال�ـــان زۆر كوردان�  تر و 
ن� ت� وە ��ان� تر ل� ب� رانب� ر �� كتر س�اس� ت دە ك� ن. 
كورد دە ل!ت ئ� گ� ر ئ� ق�W ئ!ستام ئ� وسا بوا�� ، 
ئ� گـــ� ر ئ� وان�ش ل�  ن� وە دە كان� وە  وە كو ئ!ســـتا 
س�اســـ� ت�ان بكردا��  ئ� وا ن�  ئ� و ه� موو خون�  
دە ڕژاو و ك!شـــ� 	 كورد�ش ئ!ستا ل�  ئاست!ك� 
تـــردا دە بوو. زۆر ل�  چاودران� س�اســـ� پ!�ان 
وا��  ك�  ه� بوون� پ�ك�ك� ب�  درژا�� ئ� و سنوورە  
ه�ـــچ زە رە رك� بۆ ه� رم� كوردســـتان ناب!ت، 
ب� �كو ئ� گ� ر ئ� وان ن� بوونا��  ئ� وا ڕە نگ�  ئ!ســـتا 
ئ� لقاع�دە  و ت�رۆر�ستان� تر ل� و شونان�  بوونا��  
و باشوور	 كوردستان�ان ب�  ه�الك دە برد. كورد 
دە ب!ت ف!ر ببن ك�  ب� رژە وە ند	 ن� ت� وە �� بخ� ن�  
س� رو ب� رژە وە ند���  حزب� و ش� خس��� كان�ا ن� وە ، 
كوردستان ب�  ه� موو ڕە نگ� كان�� وە  جوان� ، د�ارە  
ئ� مـــ�  ب� و مانا��  ن���  ك�  حزب� كورد	 ســـوار 
س� ر	 م�لل� ت ببن و ك� س�ش ل�  گوڵ كا�تر�ان 
پـــM ن� �!ت، جا پ�ك�ك� ب!ـــت �ان�ش پارت� �ا 

�� ك�� ت� �ا ه� ر حزب!ك� د�ك� . 

ســـ�بارەت ب� ه��بژاردن� پ�رل�مان���ك�� تورك�ا ك� ل��22 ئ�م مانگ� ساز 
دەكرێ، رەوشـــ� گ�ل� كورد و داهاتوو� پ��وەند� ئ�و و8ت� ل�گ�ڵ ��ك�ت� 
ئ�وروپا رۆژنام�وان (كاوە ئ�م�ن) وە8م� پرســـ�ارەكان� كوردستان راپۆرت 

دەدات�وە

ئاست� نگ دانان ل� ب� ردە م كاند�دە  س� رب� خۆكان� 
كورد بـــ�  ناو	 ”هـــ� زار ه�وا“. بـــ� Gم دە ب!ت 
ئ� وە شـــمان ل� ب�ر ب!ت ك�  تورك�ا نـــ� ك چاو	 
ب� و دە ست� Gت� 	 باشوور	 كوردستان ه� �نا�� ت 
ب� �كو ت� ح� موول� گۆران��� ك� ”لM لM خ� پش!ش“ 
ناك� ن. ئاخر ئ� وان ن� �انشاردۆت� وە  ك�  دژ	 ه� موو 
شـــت!كن ك�  بۆن� كورد و كوردستان� لM دت، 
ب�ست و سM ساڵ ب� ر ل�  ئ!ستا ل�  وGت!ك� وە كو 
ســـود، ڕە وزە �� ك بۆ منداGن� كورد كراوە ت� وە ، 

ل�  ماوە 	 ئ� م چ� ند سا�� 	 ڕابردوودا، تورك� كان 
ب�  مل�ـــارد دۆالر قازانج�ان كردووە  لـــ�  ڕگ� 	 
ش� ر�ك� كان�ان� وە  ل�  كوردستاندا، ئ� گ� رچ� زۆر 
جار�ش كارە كان� خۆ�ان وە كو پ!و�ســـت ت� واو 
ن� كردووە . ئ� وە  تورك�ا��،  كـــ�  ل� ق�  ل�  ب� خت� 
خۆ	 دە دات، دە نا دە ست� Gتداران� باشوور ه� موو 
هاوكار��� ك� تورك�ا�ان كـــردووە ، د�ارە  دە ب!ت 
كورد پ!ش ه� موو شـــت!ك ل�  ب� رژە وە ند��� كان� 
خۆ�� وە  بۆ شت� كان بYوان!ت، چونك�  دن�ا دن�ا	 

 ��ــتان ب�ه ــ$ك� كوردس ئ�گ�ر ب�ش
ــ� ي�ك$ت� ئ�وروپا،  ــاوە بب$ت ب� ئ�ندام توركي
ــتان وەك خاك  ــ�وە� كوردس ئ�وا ي�كگرتن

دەب$ت� شت$ك� م�حا2..

حوس!ن) ل� پورتوگال وەر�گرتبوو و كوردەكان� 
ع!راق�ش دوا	 داگ�ركار	 ئ�مر�كا دەست�انگرت 
ك� ئ�و ت�ق�م�ن�انــــ�و ل� رگ�	 Yب�ســــ�ر ب

.PKK پ!شم�رگ�وە گواستراوەت�وە بۆ
ب�شــــ� دووەم� ئــــ�و ت�ق�م�ن�ان� ل� ئ�مر�كا 
ه!نــــراوەو دراوە ب� ســــوپا	 نوــــ� ع!راق و 
پ!شم�رگ�ش ب�شــــ!ك� داوە ب� ج�نگاوەران� 
كورد (م�ب�ســــت ج�نگاوەرانــــ� (pkk)ە�� 

.(Y!وەرگ)
وات� ئ�م ت�ق�م�ن�ان� ب�ش!وە��ك� راست�وخۆ ل� 
ئ�مر�كاوە ن�هاتووە بۆ pkk وەكو ب�م دوا��� 
بانگ�ش�	 بۆ دەكرا، وا د�ارە ئ�مYۆك� ئ�نق�رە 
د�ن�ا�� ك� س�رۆك� ه�رم� كوردستان (م�سعود 

بارزان�) ��ك�م هار�كار	 (pkk)ە��.
س�رچاوە��ك� پا��ب�رز ل� تورك�ا ب� رۆژنام�	 
(راد�ــــكاڵ)	 گوتووە:“خــــوا رەحمــــ� كــــرد 
ه�ل�كۆپت�ر�ش ن�دراوە ب� pkk“ پســــپۆران� 
تورك پ!�ان وا�� ك� ب�شــــ!ك لــــ�و كۆمپان�ا 
تورك�انــــ�	 ل� باكــــوور	 ع!ــــراق كاردەك�ن 
خاوەندار�ــــان دەگ�ڕت�وە بۆ ك�ســــان� نز�ك 
ل� (م�ســــعود بارزان�)، �ان ع�شا�ر	 كورد	 
ل� ناو تورك�ا، ئ�م�ش ه�ول!ك� بۆ راك!شــــان� 

كوردەكان� تورك�ا بۆ ه�رم� كوردستان.
رۆژنام�ك� ل� س�رچاوە��ك� س�رۆكا��ت� ئ�ركان� 
گواستۆت�وە ك� رژە��ك� زۆر	 چ�كدارەكان� 
pkk ل� چ�اكان� باشوور	 رۆژه�Gت� تورك�ان 
ك� كورد	 ســــور�او ئ!ران�شــــ�ان ل�ن!و دا��، 
ب��گ�ش ل�س�ر ئ�م پرۆژە	 راست�ق�ن�و نU!ن� 
(بارزان�) ســــازكردن� كوردســــتان� گ�ورە��و 
كوردەكان� ســــور�او ئ!ران هاوسۆزن ل�گ��� و 

(pkk)ەش بۆت� ب�ش!ك ل�و پرۆژە��.
 Mراوك��ل�ال��ك� د�ك�وە تورك�كان دووچار	 د
هاتــــوون ل�و ه�واGن�	 ك� بــــاس ل�وە دەك�ن 
واشنتۆن دوا	 كشان�وە	 ل� ع!راق ل!كۆ��ن�وە 
دەكات ل�سازكردن� بنك�	 س�رباز	 ل� ه�رم� 
كوردستان (ك� زۆر ئارام�)، ئ�م�ش ب�و واتا�� 
دت ك� دەستكراوە�� تورك�ا بۆ جموجۆ�كردن 
 ،pkk راوەدوونان� چ�كدارەكان� ب�م�ب�ست� 
�ان بۆ ه�ر كارك� د�ك� ل� باكوور	 ع!راق زۆر 

سنووردار دەب!ت.
پ��امن!ر	 رۆژنام�	 (م�لل���ت) ل� واشنتۆن 
ئاماژە ب�وە دەكات ك� كشــــان�وە	 ه!زەكان� 
ئ�مر�ــــكا ل� ع!راق، ئ�نقــــ�رە دەخات� ب�ردەم 
سازشــــ!ك� نوێ ل�گ�ڵ واشــــنتۆن س�بارەت 
ب�روشون� دوا	 كشان�وە، جا چ ل� باكوور	 
ع!راق بM �ان تورك�ا دەتوانM چ� پ!شــــك�ش 
ب� هاوپ��مان� ئ�تل�س���ك�	 بكات؟ ه�روەكو 
چۆن ل� ”سازش� گ�ورە“ ك� پ!ش داگ�ركردن 

روو�دا.
خ�م� كورد�ــــ� و زۆر باب�ت� گردراو	 ئ�م�، 
ل� رز	 پ!شــــ�وە	 ئــــ�و ت�ح�د�ان� دت ك� 
رووبــــ�ڕوو	 حكوم�ت�كــــ�	 دوا	 ه��بژاردن� 
پ�رل�مان���كــــ�	 (22)	 ت�مموز دەب!ت�وەو 
ك!شــــ�ك� ز�اتر ئا�ۆز دەبM ئ�گ�ر پارت� دادو 

گ�ش�پ!دان ل� دەس�Gتدا ن�ب!ت.
و. ل� ع�رەبيي�وە: ه�وا2 و سياس�ت

س�رچاوە/ رۆژنام�	 (السف�ر)	 لوبنان�.

توركياو س6 گرفت�ك�: 
كوردەكان و ه	�بژاردن و ع�راق

مح�م�د نورەدين

كاوە ئ�م�ن

تورك�ا ب�ت�واوەت� نوقم� ه��م�ت� ه��بژاردن� 
پ�رل�مان��ك� بووە ك� ت�ن�ا ه�فت���ك� ماوە، 
وەلM پ�رەســــ�ندن� پ��وەند	 ن!وان ئ�نق�رەو 
باكــــوور	 ع!راق� كــــورد	 ناوب�نــــاو ل�ال��ن 
 Mدەزگاكان� راگ��اندن�وە با��خ� پ!دەدرێ، ب
ئ�وە	 پ�رەســــ�ندن�كان� تا�بــــ�ت ب� گوتار	 
پ!ش�وا	 حزب�كان ب�ت�واو	 ل�ب�ر بكرت، ل�م 
رووەوە مشــــتومY	 رۆژان�	 ب�ردەوام� ن!وان 
پ!شــــ�وا	 پارت� دادو گ�شــــ�پ!دان (رەج�ب 
ت��ب ئ�ردۆگان) ل�گ�ڵ ه�ر��ك ل� پ!شــــ�وا	 
پارت� بزوتن�وە	 م�للــــ� دەو��ت باخچ�ل� و 
پ!ش�وا	 پارت� گ�ل� كۆمار	 (دەن�ز با�كاڵ) 

ب�زەق� دەك�وت� ب�رچاو.
باخچ�ل�، ئ�رۆدگان� ب� هاوكار�كردن و هاندان� 
ت�رۆر�ــــزم تاوانبار كــــرد، ئ�ردۆگان�ش ل�ال��ن 
خۆ�ــــ�وە باخچ�ل� بــــ� پ��Yەوكردن� ت�رۆر	 

س�اس� تاوانباركرد.
باخچ�ل� تا ئ�و ج!گ��� رۆ�شت ك� بMW ئ�گ�ر 
دوو ل�س�ر س!� دەنگ�كان� پ�رل�مان ب�دەست 
ب!نM، ئ�وا دەســــتور ه�موار دەكات و سزا	 ل� 
ت�وە، ئ�م�ش وەكو ئاماژە��ك Y!س!دارەدان دەگ
ك� دە��وێ پ!ش�وا	 پارت� كركاران� كوردستان 

ل� س!دارە بدات ك� ل� تورك�ا ز�ندان� كراوە.
ب�رزبوون�وە	 ش�ڕە قس� دەربارە	 (ئۆج ئاGن) 
و پارت� كركاران� كوردستان و ئ�و رەوش�	 ل� 
باكوور	 ع!راقدا ه���، ل�ال��ن ن�ت�وەپ�رست�كان 
ب� پل�	 ��ك�م ئامانج ب�دەست ه!نان� زۆرتر�ن 
دەنگ� ن�ت�وەپ�رســــت�كان�، رەنگ� باخچ�ل� 
ل�و شــــ�ڕە قس��� ســــ�ربك�وێ، م�زەندەكان 
ب� گ��شــــتن� حزب�ك�	 بــــ� پ�رل�مان روو ل� 
ز�ادبوون�، ئ�م�ش دەب!ت� گورزك� كوشندە ل� 
پارت� دەســــ�Gتدارو ه�واكان� ك� دە��وێ دوو 
ل�ســــ�ر ســــ!� دەنگ�كان� پ�رل�مان ب�دەست 
ب!نM، ه�نــــدێ م�زەندە ئاماژە بــــ�وە دەك�ن 
ك� ئ�گ�ر دەنگ�كان� پارت� بزوتن�وە	 م�لل� 
بگات� (%15-13) و رژە	 ال��نگران� پارت� 
گ�ل� كۆمار	 ز�ادبكات، ئ�وا دوور ن��� پارت� 
دادو گ�ش�پ!دان ه�رەس ب!نM ل�ب�دەستU!نان� 

زۆر�ن�	 رەها.
ئ�م�ش ه�موو	 دەك�وت� چوارچ!وە	 ه��م�ت� 
دروستكردن� كار�گ�ر	 دەروون� ل�س�ر دەنگدەر، 
ك� تا ب�رەب��ان� (23)	 مانگ نازانرێ دەنگ 

ب�كM دەدات.
ه�ر ب�و ئاراســــت��� ك� دوور ن��� ل� ه��م�ت� 
ه��بژاردن، ه�واڵ زۆربوون ل�س�ر پ!دان� چ�ك 
بــــ� PKK ل�ال��ن ئ�مر�ــــكاوە، ��ك!ك ل�و 
ه�واGن� ل�ال��ن رۆژنام�	 (راد�كاڵ)	 ع�لمان� 
ب�ره��ستكار ب8وكراوەت�وە ك� ل�س�رچاوە��ك� 
ئ�من� توركــــ� وەر�گرتووەو باس ل�وە دەكات 
ك� سوپا	 تورك�ا ل�و ت�ق�م�ن�ان� دەكۆ�!ت�وە 
 ،Mدەه!ن 	ل� چاالكا���كان�دا ب�كار PKK ك�
ه�روەها ئ�و م�نان�	 ل� باشــــوور	 رۆژه�Gت� 
وGت دژ بــــ� ئۆتۆمب!لــــ� ه!زەكانــــ� تورك�ا 

.Mدە�چ!ن
رۆژنام�ك� روون� دەكات�وە ك� ت�ق�م�ن���كان 
دوو جۆرن: ب�ش!ك�ان رژم� ل�ناوچوو	 (س�دام 


