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و  ره  تورکیا زیاتر به یانی حوکم له وساڵ قه مموزی ئه ی ته22لبژاردنی   هه پم وایه
 ر سه ک چاره با نه ئاۆزی ده

هدی کاوانی مه

uk.co.yahoo@mahdikawani 

  

رۆک  کرێ بۆ سه  ده کاندیدی  سه وکه ستوری ئه ی بیاری دادگای ده  گوره به
 367  کاته  ده مان بھن که ڕله ندامانی په  ئه2/3ی  ب متمانه کۆمار ده

نیا   ته نگیان هنا که  ده352پدان  شه و گه داله پارتی عه. مان  ڕله ندام په ئه
تا  وه  یان ئه و پارته ب ئه دا ده ته و حاله له.ی خۆیان بوو  که کانی پارته نگه ده

سابی  کو نه مان بۆ الی خۆی ڕاکش تاوه ڕله  په ی پارتکی تر له متمانه
ستوری و   دادگای ده چته  ده که  کشه ته وه کات ،یان ئه واو ده قانوونی ته

  پدان له شه و گه داله پارتی عه. درت   ده وه ره ک ال که ر بیاری یه ونده له
و   ئهو مانه ڕله  په یان له  گه لستکار له رهه لی کۆماری به نیا پارتی گه  ته بوو چونکه وتو نه رکه ردوکیان سه هه

 گۆل بۆ  بدولله  قازانجی عه بوو له نه  وئاماده ومیه رۆکدا قه  ناوه جوه علمانی و له وه ش پارتکی ته پارته
  ر چی له گه ستوریش ئه دادگای ده. ستوری   دادگای ده  چووه که  کشه نگ بدات ،بۆیه تی کۆمار ده رۆکایه سه
کو تورکیا   تاوه داوه ه  گۆل نه بدولله  عه نگمان به  ده وه  بۆ ئه  ئمه کهخست  ر ده  ده های به ی خۆی وه که یاندنه ڕاگه
  که. دا  گۆل نه نگ به  گوشاری سوپا بوو ک ده که له سه م ڕاستی مه به. ین  ربازی ڕزگار بکه تای سه  کوده له

ختی  لبژاردنی پشوه ب هه  ده  دا که وه ئهنگیان بۆ  کان ده  ئیسالمیه وجاره مان ئه ڕله  په وه ڕایه  گه  دووباره که کشه
ن   الیه  بت له وه و خۆوه لبژاردنی ڕاسته  هه ک کۆماریش به ره مساڵ بکرێ و سه ی ئه22/7  مان له ڕله په
ی  وله شی پ بدرێ بۆ جه و ڕگه وه م بکرته ساڵ که5 بۆ  وه ساه7  رۆکیش له ی سه ب ماوه ده و وه لکه خه

و   ئه نکه  چو.ساڵ 4ساڵ بکرێ 5 جیاتی  مانیش له ڕله و خولی په وه  خۆی کاندید کاته ارهمیش دووب دووه
  وه ڕایه  گه که  کشه ی دوباره وه ر ئه  به کرا ، له ت سیزارقبوڵ نه جده د نه حمه رکۆمار ئه ن سه  الیه ش له بیاره

 دیسان  وه  دوایه و به وه تی کرده لی کۆماری ڕه هنگی پشوویان دا وپارتی گ مان ده کان هه مان و ئیسالمه ڕله په
تدارانی  سه رچی سوپاو ئۆپۆزسیۆن و ده هه .  وه ته سراوی ماوه لپه   هه ستوری و به  دادگای ده وه ڕایه  گه که کشه
لبژاردنی  هه   نه ربگرێ وه پدان سه شه و گه داله ی پارتی عه و گۆڕانکاریانه  ئه  نه  که کیان گرتووه  یه پشوه
 کاندید بکرن ،  و پۆسته ردۆگان بۆ ئه  گۆل و ئه بدولله  ناشبت عه  بت وه وه له  ڕگای گه ک کۆماریش له ره سه
   . وه ته  ماوه22/7لبژاردنی   بۆ دوای هه که له سه ر داواکانیان ومه  سه  سوورن له ردۆگانیشه ی ئه که رچی حیزبه هه

  . وه بینته  ده رانه گه و ئه ک له  ناو یه مان خۆی له ڕله ژاردنی پهلب نجامی هه رئه  ده دیاره
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کان زیاتر  موو پشھاته و هه  زۆر الوازه ی وه ی بردنه ره گه چی ئه که.  وه لی دیموکراتی بباته ری  پارتی گه گه ئه
هنی  کار ده  به وه واناکانی خۆی بۆ ئهموو ت م  سوپا هه ،به وه نه به پدان ده شه و گه داله  بۆ پارتی عه که وه بردنه
  وه یانه  ڕگه کو له ت پک بھن ،تا وه و حکومه وه ز بایکال بباته تی دینه رۆکایه  سه لی عیلمانی به پارتی گه که

. ر  به ڕ عیراق و قبرس بگرنه  مه تکی داخراویش له رستی تورک وسیاسه  په وه ته تی نه  سیاسه ن به  بده درژه
دا  بۆ   زۆر هانی سوپای ده و جاره  ئه و پارته  ئه کا ،ڕاسته  بۆ سوپا ده و کاره م ئایا پارتی ناو براو ئه به
ر  زان هه  باش ده رامی خۆی بوو چونکه م زۆرتر بۆ مه ردۆگان ،به تی ئه  دژی حکومه ردان له ستوه ده

 بواری   توانای ناب له وا له  ،ئه وه ستته  بوه وه  دژیه هکا یان ل کی نه ر واشنتۆن کۆمه گه تکی تورکی ئه حکومه
ر  گه  سوپا ئه ته  هۆشداریان داوه  ئستاوه ر له وان هه وروپاش ئه بۆ ئه.  ببین   خۆوه وامی به رده ئابووری به

 هاتنی تورکیا بۆ ر  مه  گفتوگۆکان له  ئمه  ئستاوه ر له وا هه ن ئه ربده  کاروباری سیای تورکیا وه ست له ده
   . وه  بگته کان بۆ دواوه وی ڕووداوه ش سوپا ناتوان ڕیه  لره واته که.گرین وروپی ڕاده تی ئه کیه یه

 4-3  وه ریشه رامبه  به ست بھنن و له  ده کی نسبی به تیه  زۆرایه پدان به شه و گه داله  پارتی عه ی که وه ری ئه گه ئه
  ندی به کان چه ی ڕاستی بت ئیسالمه وه ئه. ک پارتیش بت  ر یه گه تا ئه مان ،یان هه ڕله  په نه پارتی عیلمانی بگه

  ی که یارانه و نه نگی تکای ئه  بوو ده وه ر ئه  به و زۆریشی له هایان بردوه لبژاردنی ڕه  هه وه نگی خۆیانه هۆی ده
و  داله ردوو پارتی عه ر هه  سه کانیان به نگه  ده وه ه دوای ست بھنن، به ده کان وه نگه ی ده%10یان توانی  نه
ی  که ر حیزبه کان به  داباوه نگه ی ده%90-80  ته و عاله ش کرا و له لی کۆماری دابه پدان و پارتی گه شه گه

 عیلمانی  ،بهپ و ڕاست   چه کان به  تورکه نه موو الیه و هه  دراوه ش که که رۆکی بیاره  ناوه دیاره. وت  ئیسالمی که
ند پارتکی تریشیان   چه بوایه ر وانه گه کانیش کۆتایی هات که ئه  عیلمانیه ری پارته ره  زه ر چی به گه و دینی و ئه

 پارتی ڕگای ڕاست  بۆ نمونه(ستن   یری دینی بوه می ته رده  به یانتوانی زیاتر له مان و ده ڕله  ناو په هاته ل ده
نگی کورد   قوربانی با ده موویان کرده چی هه که) مان ڕله  په نه شیان توانی بگه ناو نهکانیان ه ی کورسیه9،5%
ر   سه  به وه ند پارتکه یمانتی چه په  ڕیگای هاو وێ له یانه کان ده  عیلمانیه  پارته  ئستاکه بۆیه.مان  ڕله  په گاته نه
  . زاڵ بن  و گیرو گرفته ئه

  لبژاردن هیچ گۆڕانکاری به یانی هه.ر بکرت سه ک چاره بت نه  تورکیا ئاۆزتر ده لهیرانی حوکم   قه ته و حاله له
تی ئستای  مه کانی حکو  دژی بیاره بن له کان زیاتر سوور ده عیلمانیه. هنا   نه ی که یرانه زعی قه ر وه سه
مانی  ڕله  په  که  نوسراوه وه کیا ئهستوری تور  ده  له چونکه. لوستی خۆیان  مان هه کانیش هه ردۆگان ودینیه ئه
لبژاردنی   هه ب دووباره بوو ده  توانای دا نه ر له گه بژرێ و ئه رکۆمار هه بت سه  ڕۆژ ده30لبژردراو دوای  هه

  .ی پشوو مان چوارگۆشه یرانی حوکم بۆ هه ی قه وه ڕانه  گه مان بکرت واته ڕله ختی په پشوه

کانی  موو بیاره  توانای دابوو هه  له وه یه  ڕگه و له وه ها بردیه ی ڕه  زۆرینه پدان به شه و گه داله ر پارتی عه گه ئه
و   ئه ڕاسته.لبژردرێ  هه وه له  ڕیگای گه رکۆماریش کاندیدی خۆی بت یان له  سه سپن واته پشووی خۆی بچه

کات   ده ربازی ئاماده تای سه کا یان خۆی بۆ کوده ڵ ده قبو وه م سوپا ئه  ،به واوه  ڕووی یاسایی ته  له ته حاله
 پۆستی  نازول له ن ته که مری واقیع قبوڵ ده بازی ئه تای سه  دژی کوده  دوا جاردا له کان له یان ئیسالمیه
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  وه نهیا  ڕیگه  له ست که  ده داته ک مانات ده  تکایان یه رانه گه و ئه ئه. ن  که تی و زۆر شتی تر ده رۆکایه سه
ک ڕگا  نیا یه ته.کات  لکو ئاۆزتری ده  تورکیا ناهن به یرانی حوکم له  قه ش  کۆتایی به و جاره لبژاردنی ئه هه
  و سوپاش قبولی کرد جا له وه ها بردیه  ڕه تی ئستا به ر حکومه گه  ئه یه وه ویش ئه  ئه یه ر هه سه م چاره رده  به له

 قۆناغکی  توان پ بنته  تورکیا ده وه  دواشیه  ،به وه ره  بت یان گوشاری ده وه ره ماوه ڕگای گوشاری جه
  . نووه
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