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 نةخشةي ذث بؤ چارةسةري ئاشتيانة و دمثؤكراتييانةي 
 كثشةي كورد لة تركيية

 
ساصي 30لة ماوةي .    تركيية و كوردستان ذةجنثكي زؤريان لة شةذ كثشاوة

جثي وتركيية حة. ر ئينسان ژيانيان لة دةست داوةذابوردوو دا بة دةيان هةزا
ساص كثشة دا 30وةي لةما. دةسبةجثي بة سةبايت سياسي و كؤمةآليةيت هةية

هةموو بةشةكاين كؤمةصگة،باصي ذاست،باصي چةپ،ئيسالمييةكان،عةلةوييةكان 
ؤكراتيك كردن لة  لةبةر ئةوةي كة بة دمث. و كوردةكان تثيدا بةشدار بوونة

ردي چارةسةر نةكردووة قةيراين و كةشوهةواي كثشة و هةرا تركيية كثشةي كو
ساصي 80يية و گةيل كورد كة لة ماوةي كثشةي نثوان دةوصةيت ترك. بةردةوامة

.ذابردوو دا بةردةوام بووة، خةساري قورسي لة هةر دوو ال داوة  
سةرؤكي ئثمة و . كؤنكرثتيان بة دةست نةهثناوةنة كوردةكان ونة دةوصةت هيچي 

بزوتنةوةكةمان بة تثگةيشنت لةوةي كة نكؤصي كردن،سةركوتكردن و سةرهةصدان 
 بذياريان دا بؤ وةگةذ1999ي ئوويت2ةسةر بكا لة ناتوانث كثشةي كورد چار

يةكي كردنةوةي ذثگةيةك بةرةو چارةسةريخستين پثواژؤيةكي نوث بؤ 
بةم اليةوة ئثمة دةستمان 1999ي سثپتامربي1لة . دمثؤكرايت و ئاشتيخوازانة

كرد بة كثشانةوةي هثزةكامنان بؤ دةرةوةي تركيية و هةوصمان دا بؤ پثكثناين 
.زاد و دمثؤكرات لة تركييةدايةكثتثكي ئا  

ئثمة زجنريةيةك لثكدانةوة و ذاپؤرمتان بؤ ئاگاداري بري و ذاي گشيت بآلو 
كردةوة و تثياندا ئاماجنةكاين خؤمان شي كردةوة و پثشنيارةكاين خؤمان بؤ 

.چارةسةرييةكي ئاشتيخوازانة و دمثؤكراتيكي مةسةلةكة هثناية گؤذث  
 لة. پثواژؤي ئاشتيمان ذاگةياند2000ژانضييةي ي20لة . با بة ذيز باسيان بكةين

دا نةخشةي كردةوةي دةسبةجث لة پثناو ئاشيت و 2000ديسامربي ي4
 داوخوازة دةسبةجثكامنان 2001ي ژووةين19لة . دمثؤكراسيمان هثنا مةيدانث

ي 22لة. بؤ پثش بة شةذگرتن و گةشةپثدان بة پثواژؤي ئاشيت ذاگةياند
ي 15راوي ئاشيت دةسبةجثمان هثناية گؤذث و لة ذاگةياند2002 ديسامربي

دةركةوتين تركييةمان لة بن بةست بآلو   بؤدا بانگةوازي ذثگةيةك2003ئاوريلي
 دا دوو جار نامةمان 2002 و لة كؤتايي ساصي2000لة سةرةتاي ساصي. كردةوة
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نارد بؤ سةرؤك كؤمار، سةرؤك وةزير،سةرؤكي پارملان، سةرؤكي ستادي 
كةكاين هةموو پارتيية سياسييةكاين تركيية و لةو نامانةدا بري ئةرتةش و سةرؤ

و بؤچووين خؤمان سةبارةت بة چلؤنايةيت جث برجث كردين مةسةلةي كورد 
بة ذثگةي ميديا و چاپةمةين دا پةيتا پةيتا پثداگرميان كرد كة . هثناية گؤذث

. كييةدااليةنگري چارةسةري برايانةي كثشةكةين لة چوارچثوةي سنورةكاين تر
ئثمة سةملاندمان دةمانةوث كثشةكان بة هاوكاري لة گةص دةوصةت و كؤمةصگةي 

تركيية جث بة جث بكةين و دامانگرتةوة كة ئثمة هثزثكي يةكثيت خوازين نةك 
. دابذ  
هةر كردةوةي چةكدارانةمان دا نةك 1999ي ئوويت2پاصپشيت بذيارةكامنان لة بة

ار و بؤچووين ژيرانة ويستمان ئاشتييةكي بةصكوو بة هثنانة گؤذي پثشنيذاگرت،
هةموو شتثكمان كرد بؤ ئةوةي كةشوهةوايةك ساز بث . ذاستةقينة وةدي ثنني

.كة لةگةص ئاشيت بگوجنث  
ئاصووگؤذي )تاذادةيةك(ئةگةرچي هثشتاش كايف نةبث،كةشوهةواي تركيية

ناوةرؤكي ئةو لثدوان و . بةرةوة گوجنان لةگةص ئاشيت تثدا پثك هات
 باشتر  دةكرانتوبثژانةي سةبارةت بة پثويسيت چارةسةري مةسةلةي كوردگو

دةركةوت كة ئيدي دةوري . بوون و بريوذايةكي گشيت بؤ ئةوة سةري هةصدا
 ئةگةرچي لة ساصي . تةوةةنگاوة لةو ذثبازةدا هةصبهثنثكة هثندثك ه حكوومةتة

يان ي پراكتيكينيوةچص هةصهثندرايةوة،بةآلم ئاكامك هةنگاوي چص و،هثندث2002
ارانةي دةدران جث بةجث نةدةكران،بةپثچةوانة،زؤرداريئةو بذي. لث شني نةبوو  

.زيادي كرد و ئؤپراسيؤين ميليتاري هةر بةردةوام بوون  
دا، كة اليةين كوردي بة داوخوازة بةرتةسكةكاين خؤي ئامادةيي لة سةروبةندثك

ؤ هةنگاونانة و بؤ خؤي بؤ چارةسةري ذادةگةيةنث، لة كاتثكدا هةلومةرج ب
چارةسةركردين كثشةكة پثگةيشتووة، لة كاتثكدا كة پثشوةچوونةكاين هةرمثي 

ة دةكةنة مةسةلةيةكي پثداويسيت چارةسةركردين كثشةي كورد بؤ تركيي
لة كاتثكدا كة تركيية پثويسيت بة پتةوكردين پثوةندييةكاين خؤي خؤلثنةبوثر،

ن  كردةكاين ئةمريكا هةية، پثكثشيولةگةص يةكثيت ئورووپا،دةوصةتة يةكگرتو
بةو مانايةية كة ئةو ئاگربةستةي كة ماوةي لة سةر سياسةيت چارةسةرنةكردن،

.چوارساآلن پارثزرابوو دةبث كؤتايي پث ثندرث  
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پثشنياري قانووين پةشيماين ئةو دواييانة كة بة مةبةسيت لةناوبردين كادةك 
ئةم قانوونة،لة .اژؤي ئاشيت يةيةگةآلصةكراوة،نيشانةي كؤتايي هاتين ئةو پثض

 بةآلم مةبةسيتوثك نيية بةرةو چارةسةري كثشةكة،جةوهةري خؤي دا هةنگا
 پثوةندي. بؤ گةمارؤدان و لة ناوبردين هثزةكاين ئثمة دةردةبذث|حكوومةت[

كردن سةر بنةماي حاشاتركيية لةگةص ئثران وسووريية لةيةكاين ئةو دواييانةي 
 كردين بزووتنةوةي  بة مةبةسيت سةركوت ن وكورداكردين كالسيك لة 

 مؤصداين سةربازي تركيية لة عثراق وةكوو ئاوايت ئةوةي. يةئازادخيوازي
ئامرازثك بةكارهثنان بؤ ئةوةي ئةمريكا هثرشي نيزامي بكاتة سةر كادةك و 

گريالكاين نيشانةي ئةوةية كة تركيية كثشة و هةراي لة چارةسةكردين 
بة لةبةرچاوگرتين زيادتربووين زؤرداري بة .  پةسندترةمةسةلةي كورد بةالوة

 و چاوترساندن بة دژي يل،ئاشكرا دةبث كة سياسةيت هةذةشةدژي خةصكي سيض
بة ذووين دةردةكةوث تركيية دةيةوث بة ئثمة . بزووتنةوةي ئثمة وةبةر دةگريث

ر بصث كة ناكرث چ ذثگةيةكي تر جگة لة تةسليمي بث قةيد و شةريت ئثمة لة بة
.دةممان دا نيية  

. وةك هةموو اليةك دةزانن ئثمة لة ئاست بؤچووين ئةوتؤ،وشدارميان داوة
سةرؤكي ئثمة عةبدوصال ئؤجياالن لة پةيامةكاين لة ئيمرايل يةوة و لة نامةكةي 

دا بؤ حكوومةت وةبريي هثناوةتةوة كة دةبث هةنگاو بؤ چارةسةري مةسةلةي 
پاردةيةي ئاشيت كة ئةو تا ئثستا كورد هةصبهثندرثتةوة،دةنا ئةو ذاس

بؤ دةستةبةركردين ئةو . خستوويةتة سةرشاين خؤي،تثك دةشكث و نامثنث
تثكؤشانةي كة سةرؤكي ئثمة بؤئاشيت كردووين بةربگرث، لة مانگي ئاوريلي 

 »بةياننامةي كرانةوةي ذثگةيةك بؤ دةرچوون لة بنبةستمان«ئةمساص دا ئثمة 
 مانگي ئاوريل دا پثشنيارةكاين خؤمان بؤ هةروةها هةر لة. بآلوكردةوة

انگةوازثكمان بؤ ذاي گشيت ئثمة ب. چارةسةرييةكي هةموواليةنة هثناية گؤذث
) ورووژاندن(دةگاتة پذؤضاكسيؤن»گةآلصةي پةشيماين«بآلو كردةوة و ذامان گةياند

و داوامان كرد لة جياتيان قانوونثكي ئاشيت كؤمةآليةيت و بةشداري دمثؤكراتيك 
 بة ذثگاي كامپاين خؤدان بؤ ئاشيت كؤمةآليةيت و بةشداري .سند بكرثپة

كؤمةآليةيت لة مانگةكاين ژوةن و ژوييةدا، ئثمة حةوملان دا پثشي ئاصوگؤذي 
سةرچاوةي . نيگاتيض بگرين و هةوصمان دا گوذ بة ئاشتبوونةوة بدةين

گةيل هةوصةكاين ئثمة لة هةسيت بةرپرسيارميان داية بةرامبةر بة هةموو 
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بةآلم ئةو هةوآلنة لة اليةن حكوومةتةوة چ . تركيية ، چ كورد بن،چ ترك
.وةآلمثكيان پث نةدرايةوة  

پثكثشي حكوومةت لةسةر زثهنييةت و پراتيكي كؤن،ئاگربةست و گشت 
هةوصةكاين ئثمةي پووچةص كردؤتةوةتةنانةت نيشانةيةكي بچووكيش بةدي 

ةوام بوون لة سةر پاراستين ناكةين بؤ ئةوةي پشتمان گةرم كا بؤ بةرد
ئثمة لة اليةن خؤمانةوة،خةبامتان كرد لة پثناو ئاشيت و بؤ . ئاگربةست

دؤزينةوةي چارةسةرييةك بؤ گري و گرفتةكة و حةوملان دا هةلومةرجثك پثك 
ثنني بؤ وةدي هاتين ئاگربةستثكي ناسراو و ددان پثداهاتووي دوواليةنة، 

.  پثشنياري ئاگربةسيت ئثمةش نةدرابثتةوةئةگةرچي هيچ وآلمثكي ذةمسي بة
 سازكرد، بةآلم ئةگةرچي تثكؤشاين ئثمة كةشوهةوايةكي نةرم بوو و پؤزيتضي

وا ديارة دةبث . نةيتواين گرژي و پثك دادان بة تةواوي لة ئارا هةصگرث و نةيهثصث
ئثمة بة هةصوثسيت ئةو چوار ساصةي خؤمان دابثينةوة و چاوي پثدا 

ة كةشوهةوايةك دا كة ئاگربةسيت يةك اليةنةي ئثمة ئيتر چ بذ خبشثنينةوة، ل
پثويستة ئثمة بؤچوونثكي نوث سةبارةت بة ئاشيت و . چ مانايةكي نةماوة

بؤ وةديهثناين ئاشيت و بؤ دؤزينةوةي .چارةسةري كثشةكة بةرةوپثش بةرين
چارةسةري و گيذاين دةوري مثژوويي خؤمان پثويسيت بة بؤچوونثكي ئةوتؤ 

قةبووصكردين سياسةتةكاين حاشالثكردن و سةركوتكةرانةي . ثتة گؤذثنثدةه
تركيية،و بوون بة تةماشاگةرثكي بثاليةنيان يان هثشتنةوةي چارةنووسي گةيل 

.تركيية، لة دةسيت سياسةيت ئةوتؤ دا هةرجثي قسةلثكردنيش نيية  
يةك وة پاراستوومانة تا ذادة1999ئاگربةسيت يةك اليةنة كة ئثمة لة ساصي 

ئةگةرچي هةلومةرجةكاين توانيبايان هةبن، ئثمة دةمان . دةوري خؤي گثذاوة
بةداخةوة،دةوصةيت ترك ئاگربةسيت . تواين بةرةو داهاتووش درثژةي پث بدةين

وةكوو دةرةتانثك بةكارهثناوة بؤ تثكشاندين هثزة دمثؤكراتيكةكان لةبري 
؛ بةم پثية ئاگربةسيت ئةوةي ئةو دةرةتانة بؤ دمثؤكرايت كردن بةكار ثنث

هةروةك دةكرث لةو . ئثمةي والثكردووة ئيتر نةتوانث بپارثزرث و درثژة بكثشث
مانگانةي دواييدا ببيندرث، سةرةذاي ئةوةي كة ئثمة ئةوپةذي هةوصي خؤمان 
داوة خؤمان لة پثك هةصپذژان بپارثزين، هثرش بة دژي ئثمة، هةم بةشثوةي 

بؤ . ي بووةتة هؤي پثكدادان و خةساري گياينسياسي و هةم بة شاآلوي ميليتار
پثشگرتن لة هثرشي زيادتر بة دژي ئثمة كة بووةتة هؤي لةكيس دان و كوژراين 
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. جةنگاوةراين ئثمة، ئثمة لة چوارچثوةي پاراستين ذةوا دا وآلممان داوةتةوة
ئةوة تةنيا و تةنيا لةبةر بة بذياربوومنان بؤ پثكهثناين ئاشيت و چارةسةري 

ؤكراتيك و چاوةذواين بةردةواممان بؤ ئةوةي لةو ذثبازةدا هةنگاو دمث
. هةصبگريثتةوة بووة كة ئةو پثكدادان و پثك هةصپذژانانة گةورةتر نةبوونةتةوة

ئةگةر ئثمة بةو ذادةية تةحةمول و بةرپرسيارميان لةخؤمان نيشان 
.نةداباية،ئثستا شةذ زؤر گةرم و گوذ دةبوو  

 ذاستييةي كة ئيدي ئاگربةسيت يةكاليةنة لةالي ئثمةوة گشت ئةوانة دةگاتة ئةو
 لة ناوةرؤكي خؤي بةتاص ئةوة دةوصةيت تركييةية كة ئاگربةسيت. كؤتايي پث دث

بة دژي ) لةناوبردن(كردووة و كؤتايي پث هثناوة بة ذثگةي سياسةيت پاكتاوكردن
ةرچاوي بث ئةمال و ئةوال ئاشكراية ئاگربةست ئةگةر هةر دووك ال لةب. ئثمة

. نةگرن ناكرث بپارثزرث  
ئةزمووين چوارساصي ذابردوو سةملاندوويةيت كة دامةزراندن و پاراستين 

ئاگربةستثكي كة لةهةر دووك الوة ذثزي لث بگريث تةنث نةخشةيةكي ذث دةكرث 
 جياواز وةدي بث و بؤ هةر بؤ چارةسةييةكي لة سةر دوواو كة دةكرث بة پلةي

دةركةوت كة بةبث ذوانگةيةكي ئةوتؤ،   بة ئاشكرايي. جثگةي پةسند بثدووك ال
ئةو . چ بايةخثكي پراتيكي و سياسي بؤ پاراستين ئاگربةست بةدي ناكرث
ئةگةرچي . ئاگربةستة لةبةر فيداكاري گةورةكاين ئثمة چوارسال بةردةوام بوو

دداين پثدانةهات، ) لةاليةن حكوومةتةوة(ئةو ئاگربةستة بةشثوةيةكي ذةمسي
ةملاندين بةقازاجني تركيية بووة لة ئاست ئةو بنبةستةي كة شةذي بةآلم س

.ساآلن خوصقاندي15  
ئةو ذاستييانة نيشان يان دا بؤ گةيشنت بة ئاگربةستثكي دوواليةنة پثداويسيت 
بة پالنثكي ذث هةية كة ئاصوگؤذثكي بةرچاوي لة زثهنيةت و بؤچووين سياسي 

رچاوگرتين ئةمة و بة هةسيت بة لةبة. لةگةص دابث بؤ چارةسةري كثشةكة
بةرپرسياري مثژوويي ئثمة پالنثكي ذثي مةعقووالنة و درثژخايةمنان گةآلصة 

 ـ دةخيةينة بةر سةرجني دةوصةيت تركيية و هةموو و بةر لة هةمووانـ كردووة 
بة لةبةرچاوگرتين گري و گرفتة جيدييةكاين كوردستان و . اليةنة عةالقةدارةكان
بة بؤچووين ئثمة جث بةجث كردين نةخشةيةكي ذث چة،پثشكةوتنةكاين ناو
 ذا تا 2003كة دةتوانث لة سث پلةدا لة يةكي سثپتامربي خؤي لث ناپارثزدرث

پثوةچاراين گريوگرفتةكة .  گري و گرفتةكة جث بةجث بكا2004يةكي سثپتامربي
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بة لةبةرچاوگرتين ! لة ماوةي ساصثك دا بة ديتين ئثمة بؤچوونثكي ذثئاليستة
گةري دةسپثكردين وتووثژ بؤ لة گةص كةوتين تركيية لة گةص يةكثيت ئورووپا ئة

 ،بذياردان بؤ وةبةرگرتين نةخشةيةكي ذثي وةكوو ئةوةي2004تا كؤتايي ساصي
. ئثستا بة دصنياييةوة پثواژؤي لة گةص كةوتين تركيية هاسانتر دةكا  

وگرفتةكة مةرجةكاين جث بةجث كردين نةخشةيةكي ذث بؤ چارةسةركردين گري
لةبةر ئةوةي كة بة ئانقةست خؤ دزينةوة . تر پثگةيشتووةدلة هةموو كاتثك زيا

لة چارةسةرنةكردين كثشةكة دةرفةيت پثك هةصپذژان و بة يةكداداين نوث 
ئةوة دةگاتة پثكداداين زيادتر هةموو ذؤژث زياتر دةكا، ئةگةر پثشي پث نةگريث،

ئةگةر ئثمة نةخشةي ذثيةكي . ي دةخاو چارةسةري بؤ ماوةيةكي ناديار وةدرةنگ
ئةوتؤ ئثستا پةرة پث نةدةين و جث بةجثي نةكةين،شةذ پثشي پث ناگريث و 

ئةو نةخشةي ذثيةي كة ئثمة پثشنياري دةكةين دةبث وةكوو . توند و تيژتر دةبث
.هةنگاوثك بؤ پثشگرتن لة بةرةوپثشچوون و ئاصوگؤذي نيگاتيض لثي بذواندرث  

ةخشةي ذث گرژييةكان كةم دةكاتةوة و چوارچثوةيةك بؤ ئثمة دصنياين كة ن
.چارةسةري كثشةكة ئامادة دةكا  

:بؤ ئةوةي ئةمة پثك بث  
 پلةي يةكةم

ئةم پثواژؤية دةبث . دةبث قؤناخي وةدةست هثناين ئاگربةستثكي دوواليةنة بث
. تةواو بث2003وة دةست پث بكا و تا يةكي ديسامربي2003لة يةكي سثپتامربي  

 هةموو شت، دةبث ديالؤگثك لة نثوان هةر دوو ال سةبارةت بة نةخشةي بةر لة
دامبةزرث و لةسةر شثوةي » كؤميتةيةكي ئاشيت و ديالؤگ«ذث هةبث و دةبث 

كؤميتةيةكي ئةوتؤ دةبث لة نوثنةراين ذثكخراوةكاين . وةدي هاتين گفتگؤ بكا
  يةيتهونةرمةندان و كةساپارتة سياسييةكان و ذووناكبريان،سيضيل و 

رةكاين دا لة ئةوة گرينگة كة ئةو كؤميتةية لة كار و با. دمثؤكراتيك پثك بث
. بگريث و تةشويق بكرثيتشاليةن حكوومةتةوة پ  

كؤميتةكة لةگةص پارتييةكان كؤبوونةوة دةكا و بةردةوامييةك دةدا بة ديالؤگ بؤ 
 ذث دةستةبةركردين تةفاهومي دوواليةنة بؤ ئةوةي پلةكاين كة لة نةخشةي

ئةو كؤميتةية هةروةها چاوةدثري دةكا بة سةر جث بةجث . داهاتوون بةذثوة بچن
كردين ئةو شتة تايبةتييانةي كة ذثكةوتنيان لةسةر كراوة و بة جةخت كردنةوة 

.لة سةر كةمايةسييةكان يان الدان لثيان پثشثل كردنيان دةست تثوةردةدا  
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و و دةزگايانةي كة بري و ذاي لةوةش زيادتر،ئةو كؤميتةية دةبث لةگةص ئةو دا
گشيت ساز دةدةن پثوةندي دامبةزرثنث و هانيان دا بؤ يارمةتيكردن بة پثواژؤي 

كؤميتة دةبث بث پسانةوة بةرپرسياري كؤمةآليةيت ذؤژنامة و . ئاشيت
وةبري ئةوان خباتةوة و زانياريان لةبةر دةست بنث بة مةبةسيت چاپةمةنييةكان 

بؤية . ةصك تة ئةو جثيةي دةكرث بؤ ئاشتبوونةوةئامادةكردين كؤمةآلين خ
كؤميتةكة دةبث لةسةر بنةمايةكي هةميشةيي كار بكا تة ئةو جثيةي كة 

ناوةرؤكي نةخشةي ذث بة تةواوي جث بةجث دةكرث و ئاشيت و چارةسةرييةك 
.بؤ مةسةلةكة بةدةست دةخرث  

 كة هةية ببث ئةركي هةري دةسبةجث ئةوة دةبث كة ئةو ئاگربةستة يةكاليةنةيةي
ئةو هةنگاوانةي كة دةبث لةاليةن هةر كام لة . بة ئاگربةستثكي دوواليةنة

.ناليةنةكانةوة هةص ثندرثتةوة ئةوانةي خوارةوة  
 
: ئةو هةنگاوانةي دةبث حكوومةت هةصيان ثنثتةوة   
ـ ئوپراسيؤنة ميليتارييةكان دةبث ذابگريثن چونكوو ئةوان مبانةوث و 1

 هؤي پثك دادان و لثدانةوةي تؤصة ئةستاندنةوة، حةولةكاين نةمانةوث دةبنة
كة بؤ ئاشيت دةدرثن وةمةترسي دةخةن،دةبنة هؤي ئةوةي گريال نةتوانن 

هةصوثسيت ئاگربةسيت خؤيان بپارثزن و ناباوةذي لةناو هثزةكان و گةيل ئثمة 
 بةشثكي زؤر لة كؤمةآلين خةصك باوةذي خؤيان بة چارةسةري. دا دةزثنثتةوة

ئاشتخوازانة و دمثؤكراتيك لة كيس دةدةن و دةكةونة بانگةشة و پذؤپاگاندا بة 
.دژي هةوصي ئةوةتؤ  

،كة بةرهةمثكي زةماين شةذة دةبث هةص )كوروجويةكان(ـ سيستمي گوندپارثزان2
ئةوة ذوون بووةتةوة كة تةنانةت لة زةماين ئاگربةستيش دا، . بوةشثندرثتةوة

ي سةركوت بة دژي خةصك بةكار هثندراون و ماناي كوروجييةكان وةكوو ئامرازثك
جابؤية ئثمة نةبووين ئريادة بؤ هةصوةشاندنةوةي . ئاگربةست پثشثل دةكةن

 بؤ كؤتايي پثهثنان بةو شةذةي بة دژي سيستمي كوروجيةيت بة نةبووين ئريادة
زوصم و زؤري كوروجييةكان باوةذي دانيشتووان . ئثمة دةكرث لثك دةدةينةوة

 ئاگربةست و ئاسؤي چارةسةرييةكي ئاشتييانةي كذ دةكا و دةبثتة  بةسةبارةت
هؤي بةرز بوونةوةي داوخوازي كؤمةآلين گةل لة ئثمة بؤ ئةوةي هثزة 

گريالكامنان چاالك بن بؤ كؤتايي پثهثنان بةكردةوة سةركوتكةرانةكاين 
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هةص ئثمة لةو باوةذة داين دةبث هةنگاوي ئابووري و كؤمةآليةيت . كوروجوةكان
ثندرثتةوة بؤ ذثگة خؤش كردن بؤ هةصوةشاندنةوةي ئةو سيستمة كة چينثكي 

.كؤمةآليةيت جةردةي لة كوردستان لث زاوة  
 يةك لة ئاكامة هةرة بةرچاوةكاين كثشةي چةكدارانة جثگؤذكث پثكردين بة  ـ3

ئاگربةستثكي ذاستةقينة پثويست دةكا بة هةنگاوي . ميليؤنان خةصكي بثچةكة
كة ئةو گرژي و تةنگژةي لة گؤذث داية كةم بكاتةوة و دةست لة ئةوتؤي 

جا لةو پثوةنديية داية كة حكوومةت دةبث بةذووين . كولتووري شةذ هةصگريث
هةنگاو هةصبهثنث بؤ وةديهثناين ئةو مةبةستانةي كة دةري بذيون لة مةذ 

ن و ئاسانكاري بؤ وةخؤ كردنةوةي ئةو خةصكانةي لة جثگةي خؤيان هةصكةندراو
هةموو جؤرة تةگبري و هةنگاوثكي بةذثوةبةري،حقووقي،ئابووري و كؤمةآليةيت 

لةو . هةصبهثنثتةوة بؤ ئةوةي ذثگةيان پثبدا بگةذثنةوة گوندةكاين خؤيان
بارةيةوة،حكوومةت ناچار دةبث كة دةورثكي چاآلك بگثذث بؤ تةشويق كردن و 

.ئاسانكاري  
دةكةن وةكوو هثزة تايبةتييةكاين | ميليتاري[ ـ ئةو هثزانةي كة كردةوةي4

پؤليس و هثزي تيمي تايبةيت دةبث لة كوردستان بگثذدرثنةوة و نابث هيچ 
هثزثكي ئةمنييةيت جگة لة هثزي ئةرتةشي ئاسايش،ژاندارمةري و يةكةي 

 بينگؤل لةدواي ذووداوةكاين پاش قةوماين بوولةرزةي. پؤليس لةوث مبثنثتةوة
 خةصك هةصس و يبةتييانة بة ناباوةذييةوة لةگةصديتمان كة ئةو جؤرة هثزة تا

ووسكةيةك هةليان بؤ هةص كةوث لة گياين خةصكي مةدةين كةوت دةكةن و هةر بذ
خزمةت بةو پثواژؤيةي لةبةرچاو گرياوة | لةكوردستان[هةبووين ئةوان. ذؤ دثن

ناكا چونكوو دةبنة هؤي ترس و خؤف و نةبووين باوةذي لةناو جةماوةري 
بووين ئةوان بةماناي پثشثل كردين ذوحييةي ئاگربةستة چونكوو . خةصك دا

بووين ئةوان . ئةوان دةستةوتاقمي گورز وةشثنن لة سةروبةندي شةذ دا
بريي ئةوة لة ناو دصي خةصك دا دةچثنث كة لةوانةية هةر تاوة نا |لةكوردستان[

 تاوثك شةذ هةص ئايسثتةوة و تةسةوري ئةوة دثنثتة گوذث كة عةمةلييايت
جابؤية . كؤنترگريال ببث بة شتثكي بةردةوام لة سةر وبةندي دواي شةذ دا

بؤ هةردووك الي دژوار دةكا ئاگربةست | لةكوردستان[مانةوةي ئةو جؤرة هثزانة
.بپارثزن،مةگةر ئةوةي كة ئةوان بكثشثندرثنةوة  
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 ـ هثزي غةيري فةرمي و باندي دةرةوةي قانوون كة بة مةبةسيت كؤنترگرياليي 5
چونكوو ئةوان بة . شةذي نةفسي لةبةر كار نراون دةبث هةص بوةشثندرثنةوةو 

 ئةوتؤوة خةريكن كة لة سةر بار و دؤخي شةذ كراويةچاالكي ئابووري ئاستةن
مةترسييةكي گةورة لة گوذث داية كة خةريك بووين ئةوان بة .  داندراوة

سكي ية تا ئةو شتثكي خؤذ. كردةوةي ورووژثنةرانةوة بار و دؤخةكة گرژتر بكا
كاتةي كة ئةو جؤرة باند و تاقمانة مبثننةوة،هةم هثزةكاين گريال و هةم خةصكي 
مةدةين هةست پث دةكةن كة چ جؤرة ئاماجنثكي جيدي بؤ دامةزراندين ئاشيت لة 

ئةو جؤرة هثزانة نيشانيان داوة كة لة هةلومةرجي ئاگربةست . گؤذث دانيية
. ثوةي نگريسي درثژةپثداين شةذ بووندا،ئةوان هثزي دنةدةري،بةديل و ش

ئامادةيي و بووين دانةمركاوةي ئةوان هؤكارثكي سةرةكي بووة لة پثواژؤي 
ئةگةرچي عةمةلييايت ميليتاري جاروبار . پثشثلكاري ئاگربةسيت ئثستا دا

دامركاوةتةوة،قةت نةديتراوة ئةو دةستة و تاقمانة دةست لة چاالكييةكانيان 
ي ئاگربةستثكي دوواليةنةدا،ئةوان دةبث بآلوةيان پث لة چوارچثوة. هةصگرن

هةرچؤنثك بث،ئةوان . بكرث و پثشي هاتين ئةندامانيان بؤ كوردستان بگريث
. دةكةنةوصةت بة ذثگةي جؤربةجؤرةوة پثشثلمةشرووعييةت وقانووين بووين د  

 ـ ئامادةكردين بريوذاي گشيت بؤ دؤزينةوةي چارةسةرييةك و سازكردين 6
ئثمة چ گومامنان نيية كة . ثكي ئاشيت هؤكارثكي گرينگة لةو پثواژؤيةداكولتوور

 كة بؤ مةسةلةي كورد لة يةكثيت نثوان هةر گةيل ترك اليةنگري چارةسةريية
دوو گةالن دا تا ئةو جثگةيةي كة حةويل بانگشة و پذوپاگانداي ئةوتؤ نةدرث كة 

. چارةسةرييةكي برايانةگةيل كورد ئامادةية بؤ . ئةوان وةكي دي بري بكةنةوة
ئةگةر گةيل تركيش بةو شثوةية پةروةردة بكرث كة شةذ زةرةري بة هةر دووكي 

ئةو گةالنة گةياندووة،ئاگربةستثك دةتوانث هةنگاوثك بث بةرةو 
جا بؤية حكوومةت دةبث دةستةبةر بث كة داو و دةزگا . چارةسةرييةكي ذاستةقينة

ة تؤوي تةفاهوم و تةبايي بچثنن و ذمسييةكان بؤچوونثكي ئةوتؤ وةربگرن ك
دةست لةوة بگثذنةوة لة دةربذين و ديسكؤرسي ئةوتؤي كة دوژمنايةيت و 

.نائارامي دةنثتةوة  
 ـ حكوومةت چيديكة نابث پثش بة ئيعتريازي جةماوةري بگرث و دةبث چاالكيية 7

.دمثؤكراتيكةكان وةكوو مافثكي سةرةتايي هاووآلتيياين لةبةرچاو بگرث  
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: هةنگاوانةي دةبث كادةك و هثزةكاين گريالي هةصيان ثننةوةئةو  

ث و  ـ هثزةكاين گريال دةبث بة تةواوي چاالكيية ميليتارييةكاين ذابوةستثن1
هيچ گرووپثكي نوثي . ستاي خؤيان دا مبثننةوةيةكةكاين دةبث لة هةصكةويت ئث
ار ثنن مةگةر ئةوان نابث چةكةكانيان بةك. گرياليي نابث بثنة ناو تركييةوة

ئثستايان دا بةبث ئةوةي ئةوةي هثرشيان بكرثتة سةري و دةبث لة هةصكةويت 
ئةوان نابث بچنة نثو گوندةكان،قةسبة و . هةست بة هةبوونيان بكرث مبثننةوة

. شارةكان   
كادةك لة بآلوكراوة و پرؤپاگانداي خؤي دا نابث بؤچوونثكي دژي دةوصةت و  ـ 2

دةبث بة ئةسصي ژيان بة گةيل تركييةذا وةفادار . هانداين شةذ وةخؤ بكا
دةبث بةرگري لة يةكثيت سياسي تركيية بكا و دةست نةداتة هيچ . مبثنثتةوة

مثديا و بآلوكراوةكان نابث خزمةت بة . جؤرة چاالكييةك كة بةدژي تركيية بث
هيچ ئاماجنثك بكةن جگة لة دمثؤكراتيك كردين تركيية و بةربةرةكاين بؤ مافة 

كادةك دةبث سياسةتثكي ئةوتؤ وةبةربگرث كة . ؤزاييةكاين كوردةكان نةبثخ
.لةگةص پثكهثناين باوةذي لة حةشيمةيت ترك دا بگوجنث  

چوارچثوةيةكي  دةبث چاالكيية پرؤتثستيةكاين خؤي بةتةواوي لة ـ گةيل كورد3
.دمثؤكراتثك دا ذثك خبا بةبث پثكثناين ئاصؤزي و پشثوثين  

 
 پلةي دووةم

 هةنگاوي باوةذي سازكردن بث و ناوةرؤكي برييت بث لة تةگبريي پراتيكي دةبث
.بةرةو چارةسةرييةك  

 
:ئةو هةنگاوانةي كة دةبث حكوومةت هةصيان ثنثتةوة  

. ـ مةسةلةي كورد دةبث وةكوو كليلي دمثؤكراتيكردن مامصةي لةگةص بكرث1  
يي ذثكخسنت دةبث  ـ هةموو جؤرة بةرتةنگييةك لةبةر ئازاديي بةيان و ئازاد2

هةصبوةشثندرثنةوة و هةلومةرجثك پثك ثندرث بؤ تثكؤشاين ئازادانةي 
ئةو ئازادييانة دةبث هةروةها بة تةواوي بدرثن بةو بابةتانةي كة . سياسي

مايف دةربذيين بث قةيد و شةريت . پثوةندييان بة مةسةلةي كوردةوة هةية
 و تثكؤشاين ئازادانةي سياسي هؤكاري سةركني بريوذاي خؤ،مايف خؤذثكخسنت
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بؤ پثكهثناين هةلومةرجثك كة ئيدي هيچ هؤيةك بؤ هثشتنةوةي هثزي چةكداري 
.ناهثصنةوة  

 وةدي هاتن،دةبث قانوونثك بؤ 2 ـ دواي ئةوةي كة پثداويستييةكاين مادةي 3
 ئةو لةژثر كارتثكةري. ئاشيت كؤمةآليةيت و بةشداري دمثوكراتيك پةسند بكرث

قانوونةدا،بةشداريي بث قةيد و شةريت هةموو ئةنداماين هثزةكاين گريال،گشت 
گرياوة سياسييةكان و پاتراوةكان لة ژياين دمثؤكراتيكي سياسي دا دةبث 

دةستةبةر بكرث بؤ ئةو مةبةستة، دةبث هةموو مافة سياسي،كؤمةآليةيت و 
. ن لث دةراويژرثسياسييا» سووچي«بدرثتةوة و دؤسييةكانيانمةدةنييةكان   

لةم پلةيةدا وةكوو بةشثك لة قانووين ئاشيت كؤمةآليةيت و بةشداريي  ـ 4
دمثؤكراتيك دةبث پثوةندييةكاين ذثبةري ئثمة عةبدوصال ئوثجاالن لةگةص دنياي 
. دةرةوة،هةلومةرجي ژياين و بارودؤخي لةشساخي وي لةسةر ذا دابذثژرثتةوة

رثتة پثش چاوپثكةوتين وي لةگةص نابث هيچ جؤرة قةيد و شةرتثك خب
.پارثزةركاين و ئةنداماين بنةماصةكةي  

تثكؤشانةكاين سةبارةت بة دةربذيين بريو ذاي سياسي لةمةذ دمثؤكراتيك 
كردين تركيية و چارةسةري كثشةي كورد دةبث پثشي نةگريث و ئاسانكاري بكرث 

.بؤ بآلوكردنةوةيان  
شربدين ئابووري كوردستان و لةو  ـ دةبث حةويل چذ وپذ بدرث بؤ بةرةوپث5

كةم كردنةوةي . ذثگة دةدا سةرماية وةگةذ خبرث|كؤمةص[شوثنانةي كة ژثرخاين
باج و ماصيات بؤ بةشي تايبةيت و داين ئيعتيبار بة سوودي كةم دةبث لةگةص 
.يارمةتييةكاين ديكة بن كة بة مةبةسيت بةرةوپثشچووين ئابووري دةكرثن  

ريين قووصي ساآلين شةذ،دةبث لةو تاوانانةي كة لة  ـ بؤ ساذثژكردنةوةي ب6
دةرةوةي هثرش بؤ سةر ميليتاري ئاسايي،و ئاماجنة سياسي،بةذثوةبةري، و 
ئابوورييةكان كراون بكؤصدرثتةوة و بكةراين ئةو جؤرة تاوانانة ثندرثنة بةر 

 و هيچ ذثگةيةكي ديكة نيية بؤ پثوةچاراين ئةو خةمؤكي. دةم عةداصةت
وةدووي پثوشوثن كةوتين . ةي كة شةذ لة دواي خؤي بةجثي هثشتووةتراوماي

ئةو مةسةلةية بؤ دامةزراندين باوةذييةكي ذاستةقينة لةنثوان گةيل ترك و 
ذووداوي وةك كوشتين . گةيل كورد،و لة نثوان دةوصةت و گةيل كورد دا گرينگة

پؤليس دةرةوةي قانوون،ذفاندن و بزربوون،مردن لةكايت لةژثر چاوةدثري 
دابوون و وةسةرپةذين دةبث لثيان بكؤصدرثتةوة و بكةرةكانيان دةبث لة قاو 
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بدرثن، لةهةر جثيةكي كة بةدواي شةذ دا ئاشيت هاتووة،ئةو جؤرة ذووداوانة 
ذوون كردنةوةي ئةو ئةتكانة دةتوانث . كةوتوونة بةر لثپرسينةوة و لثكؤصينةوة
و مةبةستة دةبث دةسبةجث بة. ببث بةردي بناخةي ئاشتييةكي ذاستةقينة

مةسةلةكة . كؤميسيؤنثك بؤ لثكؤصينةوةي ذاسيت،عةداصةت و لثبوردن دامبةزرث
دةبث لةژثر چاوةدثري ئةو كؤميسيؤنة دا لثي بكؤصدرثتةوة كة لة اليةن 

نوثنةراين ذثكخراوةكاين مايف مرؤض و ذثكخراوةكاين حقووقي،و بة شثوةيةكي 
ئةو كؤميسيؤن . وومييةكان پثك دةهثندرثسةرةكي نوثنةراين ذثكخراوة ناحك

نةك هةر لةو تاوانانة دةكؤصثتةوة كة لةاليةن پياوةكاين حكوومةت ذا كراون 
هةم . بةصكوو لةو تاوانانةش دةكؤصثتةوة كة هثزةكاين گريال كردوويانة

حكوومةت و هةم كادةك دةبث بةرعؤدة بنب بؤ ئاسانكاري بؤ كاري ئةم 
و بةصگةيةكي پثوةندي بة بابةتةكةوة هةبث لة كؤميسيؤنة و هةر سةنةد 

ئةو شثوة كارة هةيل ئةوة بؤ كؤميسيؤن دةذةخسثنث . بةردةستيان دةنني
. ذووناكايي خباتة سةر هؤي ئةو ذووداوانة،ئاكامةكانيان و ئةجنامدةراين
پاشان بكةراين ئةو ذووداوانة لة بةردةم دادگةيةكي بثاليةن و مونسيف دا 

 دادگاي ئةوتؤ كة بةپثي قانوونثكي تايبةيت بؤ ئةو مةبةستة دادگايي دةكرثن،
ئةنداماين كؤميسيؤين ذاسيت،عةداصةت و لثبوردن دةبث وةك . دادةمةزرثن

.ژووري لةو جؤرة دادگايانة دا بةشداري بكةنئةنداماين دةستةي   
گةيل كورد ئازارثكي زؤري بة سياسةيت حاشالثكران و ذثژميي زؤردارييةوة  ـ 7

بة . تاك و تةراي بث ئةژمار بة ئةنقةست قووص بريندار كراوةوة دةژين.ةكثشاو
بةرچاوگرتين ئةوةي كة يارمةتييان بكرث بؤ ساذثژ بوونةوةي برين و 

ئثشةكانيان پثويستة كاربةدةستان داواي لثبوردن بكةن و داواي بةخشني بكةن 
ني و لثبوردين داواي بةخش. لةو ذةفتارةي كة پثشتر لة گةص كورةكانيان كردووة

.ئةوتؤ دةورثكي گرينگ دةگثذث لة دامةزراندين ئاشيت و برايةيت دا  
گشت ئةو هةنگاوانةي لةسةرةوة دا باسيان كرا تا  ئاوريلي   ـ حكوومةت دةبث8

. بة پةلة هةص ثنثتةوة و جث بةجثيان بكا2004  
 

:ئةو هةنگاوانةي كة دةبث كادةك و هثزةكاين گريال هةصيان ثنثتةوة  
لةو پلةيةي پثواژؤ دا  ـ دواي ئةوةي كة حكوومةت قانووين چاوةذوانكراوي 1

كةسي دا 500 لة گرووپي پةسند كرد،جةنگاوةراين گريال و تثكؤشةراين پاتراو
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. دثنةوة ناو تركيية و لة ژياين سياسي دمثوكرتثك دا بةشداري دةكةن
ن دةهثنن تةحويل جةنگاوةران ئةو چةك و تةقةمةنيانةي لة نةبةرد دا بةكاريا

.دةدةنةوة  
 ـ گشت ئةوانةي دةگةذثنةوة تركيية لة چاالكي و تثكؤشاين ئةوتؤ دا بةشداري 2

ئةوان مايف قانوون و . دةكةن كة ئاماجني پتةوكردين ئاشيت كؤمةآليةيت بث
.دمثؤكراتيكي خؤيان بةكار دةهثنن  

كپارچةيي ئةوان دةبث بة هيچ جؤرة چاالكييةوة خةريك بن كة سةدةمة لة ية
.دةوصةت بدا  

 ـ كادةك يش كؤميسيؤنثكي جياواز پثك دةهثنث بؤ لثكؤصينةوة لةو تاوانانةي 3
بكةراين كردةوةي ئةوتؤ دةبث بةپثي . كة ئةندامةكاين لة دژي گةل كردوويانة

ستانداردةكاين حقووقي نثو نةتةوةيي دادگة بكرثن،سزا بدرثن،بةبث ئةوةي 
.بةرچاوي خةصك لةقاو بدرثنحوكمي ئيعداميان بدرث يان لة  

 
 پلةي سثيةم

دةبث پلةي دمثؤكراتيك كردين تةواو بث كة تثيدا بكرث مةسةلةي كورد بة ذثگةي 
.دمثؤكراتيك چارةسةر بكرث  

 
:ئةو هةنگاوانةي لةو پلةيةدا حكوومةت هةصيان دةهثنثتةوة   

ان  ـ ناسنامةي كوردي دةبث لةباري قانوونييةوة دةستةبةر بكرث،و كوردةك1
. وةكوو هاووآلتياين قانووين دةرةجة يةكي كؤماري دمثؤكراتيك قبووص بكرثن

بة ذثگةي بةشداري كوردان لة دةوصةتثكي الييك،دمثؤكراتيك و كؤمةآليةيت دا كة 
دةبث بة نيشتماين هاوبةشي دةسةآليت قانوون تثيدا فةرمانذةوا بث،تركيية 

ةرك و بةرپرسيارةيت خؤي لة بةو شثوةية گةيل كورد دةبث ئ. تركان و كوردان
.ئاست ئةو وآلتة دمثؤكراتيكة بةجث ثنث  

بة هيچ . كولتووري دةبث لة قانوون دا بگوجنثندرثنمافةكاين زماين و ـ 2
و تثلثضزيؤين و شثوةيةك نابث چ قةيد و بةندثك بةسةر بآلوكردنةوةي ذاديؤيي 

ميدياي تركي هةية هةر قانوون و قةوارةيةكي كة بؤ . چاپةمةين دا بسةپثندرث
بة هةمان . دةبث بة سةر زماين كوردي و زمانةكاين ديكةش دا داببةزثندرث

.شثوةش دةبث هيچ قةيد و بةندثك نةيةتة پثش چاالكيية كولتوورييةكان  
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 ـ پةروةردةي پلةي سةرةتايي بةزماين كوردي دةبث بؤ ئةو دايك و باوكانةي 3
لة پلةي ناوةذاست . رثنن دابني بككة دةيانةوث منداصةكانيان بة كوردي خبوث

دا،پؤيل هةصبژاردة سةبارةت بة كولتوور،زمان و ئةدةبييايت كوردي )ئامادةيي(
لة زانكؤكان دا دةبث بةشي . دةبث بكةوثتة ناو ذثزة بةرنامةي دةرس خوثندنةوة

.زمان و ئةدةبييات،فةرهةنگ و مثژووي كوردي دامبةزرث  
ن دةبث بةر بدرث،ئازادي تةواوي بدرثتث و سةرؤكي ئثمة عةبدوصال ئوثجاال ـ 4

 بؤ ئةوةي يارمةيت بكا بة يةكثيت دوو گةل لة        هةلومةرجي بؤ پثك ثندرث
. ئازادي دا و دةوري سياسي خؤي بگثذث  

 ـ دةبث قانوونثكي دمثؤكراتيك سةبارةت بة حكوومةيت خؤجث يي پةسند 5
 ئاراوة و ئاوا دمثؤكراسي دةكرث بكرث و بةم شثوةية دابةشكردين دةستةآلت بثتة

.هةم لة ذةهةندة و هةم لة ناوةؤك دا پةرة بستثنث  
دةبث قانوونثكي نوث سةبارةت بة پارتيية سياسييةكان و هةصبژاردن  ـ 6

انگ دواي پةسند ؤكراتيكةكان پةسند بكرث و شةش مهاوتةرييب پثوانة دمث
.كراين ئةو قانوون،ديسان هةصبژاردن بكةثتةوة  

وة هةص ثندرثتةوة و بة پةلة 2004ةو هةنگاوانة دةبث لة يةكي سثپتامربي ـ ئ7
.جث بةجث بكرثن  

 
:ئةو هةنگاوانةي كة كادةك لةو قؤناخةدا هةصيان دةهثنثتةوة  

 
 ـ سةرتاپاي قةوارةي ذثكخراوي و لة ناويان دا ذثبةران و فةرماندةران و گشت 1

 ودةزگا نثو نةتةوةيي و جةنگاوةران لة ژثر چاوةدثري و دةستةبةري داو
.ناوبژيكةراين نثونةتةوةيي دا بة چةكانيانةوة دةگةذثنةوة تركيية  

هةموو چاپةمةنييةكاين ذثكخراوةكة لة دةرةوةي تركيية لة بةر ذووناكايي  ـ 2
ئةو پرؤسةي ئاشيت يةي كة بةذثوةية دةجووصثتةوة و خزمةت بة يةكثيت 

گا چاپةمةنييانةي كة چيدي ناچار نني ئةو دةز. دمثؤكرتيكي هةر دوو گةل دةكةن
لة دةرةوة و لة هةندةرانةوة كار بكةن دةبث بگةذثنةوة تركيية و چاالكييةكاين 
.خؤيان لة چوارچثوةي ئةو زةمينة قانوونييةي دا كة هةية درثژةي پث دةدةن  

گشت كؤمةصة و ئةنستيتووةكان لة هةندةران دةبث لة ژثر چةترثكي هاوبةش  ـ 3
نابث هيچ داو و .  ذثكخراوة دمثؤكراتيكة تركةكان لة تاراوگة يةك بگرندا لة گةص



 15 

. كة ذووي لة تركيية نةبث لة تاراوگة دامبةزرث)ئةنيستيتوو(دةزگايةكي
ناسنامة،زمان و كولتووري كوردي دةبث لة چوارچثوةي ئةو چةترة هاوبةشانة 

 داو و دةزگايةكي هيچ. لة قةواترةيةكي ئؤتؤنؤم دا بپارثزرث و پةرةيان پث بدرث
كة سةر بة بزووتنةوةي ئثمة بث نابث چاالكي ئةوتؤي ديپلؤماتيك و سياسي بكا 

.كة سةدةمة بة تركيية بگةيثنث  
لة پثوةندييةكاين خؤياندا لة گةص كوردةكان لة تاراوگة و بةشداريكةراين   ـ 4

ديكةي كوردستاندا،بزووتنةوةي ئثمة دةبث بةپثي بةرژةوةندييةكاين 
  . ةيةكي دمثؤكراتيك جبووصثتةوةتركيي

چيديكة ناتوانث درثژة بة سياسةيت . ئيدي تركيية گةيوةتة بةردةم دوو ذثيانثك
دةبث نيشان بدا گةلؤ لة كاردانةوةي خؤي لة ئاست ئةم . بدا»نة شةذ نة ئاشيت«

.نةخشةي ذثيةي كة كادةك هثناوييةتة گؤذث كامي ذثگة هةصدةبژثرث  
 كة حكوومةت ئةو ذثگةي بةرةو ئاشيت دةچث دابگرث و چاوةذواين ئثمة ئةوةية

ئثمة دصنياين بة هةصبژاردين ئةو . وآلمي نةخشةي ذث ي ئثمة بداتةوة
ذثية،تركيية وةرچةرخانثكي دمثؤكراتيك ئةجنام دةدا و دةبث بة مؤدثلثكي 

ئيدي چيتر مةسةلةي كورد نابث بة سةرچاوةي پةژارة . ئةرثيي بؤ هةموو هةرمي
كارثكي پتةو بؤ كردين تركيية بة ة بةصكوو لة ذاستيدا دةبث بة هؤبؤ تركيي

وآلتثكي سةرجنذاكثش نةك بؤ ئةو كوردانةي كة لة چوارچثوةي سنوورةكاين دا 
تر ددا دةژين و لةمةش زياو كوردانةش كة لة وآلتاين دراوسثدةژين بةصكوو بؤ ئة

كي ئةوتؤ،نةك هةر هةصكةوتثتركيية بة وةدةست هثناين . بؤ گشت گةالين هةرمث
دةبث بة دةنگثكي بةهثز لة ديسكؤرسي سياسي هةرمثدا،بةصكوو دةبث بة خاصثكي 

تركيية دةگةشثتةوة و پثش دةكةوث و تواناي ئابووري . سةرةكي ئابووريش
بة وةبةرگرتين ئةو ذثيةي كة ئثمة لة نةخشةي ذث دا . هةرمث وةگةذ دةخا

بةآلم، . رةتانة بةدي ثنثدةسنيشامنان كردووة دةكرث تركيية ئةو دة
بةپثچةوانة،ئةگةر تركيية هةر بة سياسةتة كؤنةكانييةوة بنووسث مةحكووم 

.بةوةية كة هةر لة بازنةي داخراوي قةيرانةكاين نةپساوة دا خبولثتةوة  
جث بةجثكردين ئةم نةخشةي ذثية و دةسپثكردين ئاشيت قازاجني زؤر گةورةي 

جا بؤية ئثمة چاوةذوانني ئةم پذؤژةية . تةوةبؤ تركيية و كوردةكان لث دةكةوث
دداين پثدا ثندرث و جث بةجث بكرث بؤ ئةوةي سةردةمثكي نوث تيشك 
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باوثژثتةوة سةر تركيية و گشت ذؤژهةآليت نثوةذاست،كة تثيدا كوردةكان دةكرث 
.بيسةملثنن كة هاوپةميانثكي ذاستيين تركييةن  

 
 بةجؤر بؤ جث بةجثكردين يارمةتيداين وآلتان و دام و دةزگاي جؤر
 نةخشةي ذث

 
 يةكثيت ئورووپا

ئثستا كانديداي . ساصة ئةندامي شووراي ئورووپا بووة50تركيية ماوةي 
ئةگةر يةكثيت ئورووپا تركيية وةربگرث، . ية لة يةكثيت ئورووپا دائةندامةتي

لةگةص . دةبث كوردةكانيشي لة گةص يةكثيت ئورووپا،يةكانگري كردبث
      كايت دةسپثكردين وتووثژ لة گةي هاوبةشي بةرةو ئةندامثيت و ئةوةشدا،بةص

سةر ئةندامثيت باسي ناسنامةي كوردي ناكا و تةنث هثمايةكي گشيت تثدا كراوة 
بؤچوونثكي ئةوتؤ بةماناي قةبووص كردين . بة مافةكاين زماين و كولتووري

 پشيت بةو تركييةش،بة نؤرةي خؤي. زميين حاشاكردين تركييةية لة كوردان
بؤچوونة گةرم بووة بؤ پةسندكراين قانووين ذثفؤرمان كة تثياندا باسي 

ناسنامةي كوردي ناكرث، و جث بةجثكردين ئةو قانوونانةش بة هؤي ئةو 
پةسندكراو و قانوونانةي كة ئثستا هةن پثشيان پثدةگريث و بةو شثوةية لة 

 خؤي لة دةست بةرةي خؤيدا بة دووپاتةكردنةوةي هةصوثستةكاين دةيةوث
بؤمنوونة گشت ئةو داوايانةي كة بؤ پراكتيزة كردين . يةكثيت ئورووپا ذزگار كا

دا پةسند كران 2003ي ئوويت3قانوونةكاين لة مةذ زمان و كولتوور كة لة 
جا بؤية ئةوة هةصةية كة يةكثيت ئورووپا واي دابنث كة . بةرپةرچ دةداتةوة

نووين ئةوتؤي كة ذثگة نادةن زمان و دةكرث مةسةلةي كورد بة پةسندكراين قا
 ئاشكراية كة گةيل كورد دژي. كولتووري كوردي پثش بكةوث،جث بةجث بكرث

لةگةص كةوتين تركيية لةگةص يةكثيت ئورووپا نيية لة سةر بنةماي يةكثتييةكي 
دمثؤكراتيك لة ئازادي دا،بةآلم ئةوة قةبووص ناكرث كة ئاوا مةسةلةي كورد بة 

 دابندرث و تركييةيةك وةربگريث كة ذثگة نادا بة كوردةكان بؤ چارةسةر نةكراو
بة لةبةرچاوگرتين ئةوةي . بةكار هثناين مافةكاين زماين و كولتووري خؤيان

كة خةبايت ئازادخيوازانةي كوردةكان تا ئةو دةمةي كة چارةسةرييةك بؤ 
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ي كثشةي كورد نة دؤزراوةتةوة بنةماي مةشرووعييةيت خؤي هةر دةپارثزث،ال
تركيية گرتن بة دژي ئةو خةباتة لة اليةن يةكثيت ئورووپايةوة دةكرث لة نثوان 

.يةكثيت ئورووپا و كوردةكان دا دوژمنايةيت ساز دةكا  
بؤچووين سياسةمتةدارة ئورووپاييةكان سةبارةت بة نةخشةي ذث،كة لة گةص 

رچاو ئةو ماوةية دةگوجنث كة بؤ دةسپثكردين وتووثژ لة مةذ ئةندامثيت لةبة
ئةم نةخشةي ذثيةي پثشكثشي دةكةين لة . گرياوة،دةبثتة نيشاندةرثكي گرينگ

جا بؤية . عةيين كات دا نةخشةي ذثيةكة بؤ ئامادةكردين تركيية بؤ ئةندامثيت
ئثمة چاوةذث دةكةين يةكثيت ئورووپا بةپثي بنةماكاين پشتيواين لة جث بةجث 

.كردين بكا  
 كثشةيةك نيية بؤ تركيية،بةصكوو لةبةر ئةوةي كة مةسةلةي كورد هةر

ارة دةوري ناوبژيكاري ؤ يةكثيت ئورووپا،يةكثيت ئورووپا ناچبكثشةيةكة 
.ثواژؤي جث بةجثكردن و چارةسةركردين دابگثذث لة پ  

بةداخةوة،ئاكتؤراين ئورووپايي دةسيت باآليان هةبووة لة دامةزراندين شكص و 
ي كورد لة سةرانسةري سةدةي چوارچثوةي ئةوتؤ دا،كة لةبةر ئةوان مةسةلة

ئثمة لةو باوةذة داين يةكثيت ئورووپا . بيستةم دا بة چارةسةرنةكراوي مايةوة
ت بگثذثتةوة لة وةرگرتين تةواوي تركيية،بةآلم دةبث ئاماجني ئةوة نابث دةس

بث كة كوردةكان لةو پثواژؤيةدا يةكانگري بكا و كار بكا بؤ چارةسةرييةكي 
. ري و گرفتانةي كة لة ئارا داندمثؤكراتيك بؤ ئةو گ  

سةرؤكي ئثمة بة مةبةسيت گةذان بةدواي ذثي چارةسةري دا هات بؤ ئورووپا، لة 
بةر نةبووين هةسيت بةرپرسيارةيت لةالي دةستةالتداراين ئورووپايي بوو بة 

ئثمة لةو باوةذة داين . قورباين پيالنثكي نثونةتةوةيي كة بة ذفاندين تةواو بوو
ئةوة هاتووة كة ئورووپا خؤي لة هةر جؤرة هةوصثك بؤ پيالن نانةوة ئيتر كايت 

.بة دژي كوردان بة دوور ذابگرث  
دةكةين كة دةوري ناوبژيكاري بگثذث لة جث  بانگي يةكثيت ئورووپائثمة 

بةجثكردين نةخشةي ذث دا هاوتةريب لةگةص ئةو دةورةي لة مةسةلةي قيربس دا 
.دةيگثذث  
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اين ئةمريكادةوصةتة يةكگرتووةك  
 خؤي لة ة يةكگرتووةكاين ئةمريكا دواي دةستثوةرداين لة عثراقدةوصةت

بة ذووخاين ذثژمثي بةعس،پةجنةرةيةكي . ذؤژهةآليت نثوةذاست دامةزراندةوة
ئثمة لةو بذواية داين كة . دةرةتان بؤ پثكهثناين عثراقثكي فيدرال كرداوةتةوة

رةيايةيت نةتةوةيي و كولتووري سيستمثكي ئةوتؤ قةوارةي هةري لةبارة بؤ ف
عثراق،چونكوو قةوارةيةكي ئةوتؤ دةتوانث مؤدثلثك بث بؤ بةيةكةوة چاراين 

 كلداين – سرياين –بةرژةوةندة كولتوورييةكاين گةالين عةرةب،كورد،ئاسؤري 
.و تركمان  

بةرةوپثش چووين دمثؤكراسي لة ذؤژهةآليت نثوةذاست ئةوپةذي قازاجني 
كوردةكان وةكوو بابةيت ژياين سياسي و كؤمةآليةيت لة پثدةگا بة ناسيين 

تركيية،ئثران و سووريية دا بة بث ئاصوگؤذ پثكهثنان لة سنوورةكاين هةركام 
دةوصةتة يةكگرتووةكان ئةمريكا لة هةصكةوتثكي ئةوتؤ داية . لةو حكوومةتانةدا

دةوصةتة . بگثذث) پؤزثتيض(كة لةو بارةيةوة دةتوانث دةورثكي ئةرثيي
ةكگرتووةكاين ئةمريكا لةبةر پثوةندي نزيكي خؤي لة گةص تركيية دةتوانث بة ي

شثوةيةكي خولقثنةرانة كار بكا بؤ وةديهثناين ئةو ئازاديية سياسييانةي كة 
تركييةيةكي . كوردستان دا پوختةيان هثندراوةتة گؤذثنةخشةي ذثي باكووري 

اريگةري دمثؤكرايت كة مةسةلةي كوردي خؤي جث بةجث كردبث دةبث بةهثزي ك
يةك لة دنةكاين دةست تثوةرداين دةوصةتة . كردن لة ذؤژهةآليت نثوةذاستد دا

.يةكگرتووةكاين ئةمريكا لة هةرمث دا  
ذوو بة ذوو يةكبوونةوةي دةوصةتة يةكگرتووةكاين ئةمريكا و كادةك تةنث 

خزمةت دةكا بة دةمةترسي خستين دمثؤكراتيكردين ذؤژهةآليت نثوةذاست و 
لة ماوةي بيست ساصي ذابوردوو دا سةملاوة . ر و دؤخي هةيةي كؤن باراستينپا

كة پاراستين ئةو بار و دؤخةي هةية لة بةرژةوةندي تركيية دانيية،بةآلم 
ا كتةنانةت لةوانةية بگاتة دوژمنايةيت لة نثوان دةوصةتة يةكگرتووةكاين ئةمري

ـ و تركيية ـ هةروةك ئةوةي كة لة ماوةي دةستثوةرداين  ميليتاري دا ذووي دا 
چارةسةري مةسةلةي كورد لة تركيية ناكرث بة نانةوةي كثشة لة نثوان و ذوو 

ا و كادةك بة دةست بث كبة ذوويةك كردين دةوصةتة يةكگرتووةكاين ئةمري
بةصكوو تةنث بة دامةزراندين هاوكاري لة نثوان دةوصةتة يةكگرتووةكاين 

گري و گرفتةكان بة ذثگةيةكي دمثؤكراتيك ئةمريكا و تركيية جةخت كردن لةسةر 
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كة بكةوثتة ئثمة بانگي دةوصةتة يةكگرتووةكاين ئةمريكا دةكةين . دا وةدي دث
ناو ديالؤگ هةم لةگةص كادةك و هةم لة گةص تركيية و كار بكا بؤ جث بةجثكردين 

.نةخشةي ذث لة پثناو ئاشيت دا  
 

:ئثران،سووريية و دةوصةتةكاين ديكةي هةرمثي   
ارةسةر نةكردين مةسةكةي كورد وةك شريثكي ذووت لةسةر سةري ذؤژهةآليت چ

لة سةرانسةري مثژوودا، كوردةكان يارمةيت هثژايان بة ژيان لةو . نثوةذاستة
هةرمثة دا كردووة،سياسةتة سةركوتكةرانةكاين ئثستا نةك هةر گةالين 

ةتة هؤي ناوچةي لةو يارمةتييانة بث بةش كردووة،بةصكوو لة ذاستيدا بوو
جث بةجث بووين مةسةلةي كورد لة ئثران . بةفيذؤداين توانايي و ئةنثرژي ئةوان

و سووريية نةك هةر نابثتة هؤي پارچةبووين ئةو وآلتانة بةصكوو دةبثتة هؤي 
جا هةر لةبةر ئةوة ئةوان دةبث بةهةموو تواناي خؤيانةوة . بةهثزتر بوونيان

ؤ تركيية بكةن و هةروةها ئةو پشتيواين لة جث بةجثكردين نةخشةي ذث ب
ذاستييةش قةبووص بكةن، كة نةخشةي ذث ئةوتؤي كة لة گةص 

تايبةمتةندييةكاين هةركام لةو وآلتانة بگوجنث دةتوانث چارةسةرييةك بؤ گري 
.و گرفتةكاين ئةوانيش ثنثتة گؤذث  

ئثمة لةو باوةذة داين كة وآلتة عةرةبييةكاين ديكة و ئيسرائيليش دةبث 
اين لة نةخشةي ذث بكةن و بة ذووحي برايةيت يارمةيت بكةن بة پشتيو

  .دمثؤكرتيكردين ذؤژهةآليت نثوةذاست
 

)باكووري عثراق(هثزة سياسييةكاين كورد لة باشووري كوردستان  
ذووخاين ذثژميي بةعس پثواژؤي دامةزراندين عثراقثكي دمثؤكرتيك و 

ةص ئةوةشدا،گارانيت هةري لةگ. كوردستانثكي ئازادي فيدرايل خثراتر كردووة
ئةو . باش بؤ ئازاديي گةيل كورد دمثؤكراتيكردين هةموو ذؤژهةاليت نثوةذاستة

 خؤذاگري دةكةن و نايانةوةث مةسةلةي ندتيكروآلتانةي كة لة ئاست دمثؤكرا
 دةكةن و پثشي جث بةجث كورد بسةملثنن،لة جثگةي ديكةش دژايةيت لةگةص

يكردين تركيية ذةهةندثكي گرينگة بؤ چارةسةر جا بؤية دمثؤكرات. نكردين دةگر
.كردين مةسةلةي كورد  
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جا بؤية ئةو نةخشةي ذثيةي كة ئثمة پثكثشي دةكةين لة بةرژةوةنديي 
بةو شثوةيةي . دةسبةجثي پارتةكان و ذثكخروةكاين باشووري كوردستان داية

اين كة ئةوان پثوةندي خؤيان لةگةص كادةك بپارثزن و دةست بگثذنةوة لة گثذ
دةورثكي نيگاتيض لة پثواژؤي چارةسةركردين كثشةكة لة تركيية كة شانسي جث 

بة تثگةيشتين ئةوةي كة هةبووين كادةك لة . بةجث بووين زيادتر دةكا
باشووري كوردستان تةنث ذثكخراوة كوردييةكان بةهثز دةكا،ئةوان دةبث 

ؤ هثرش بردنة وشياربن نةكةونة داوي حةولةكاين تركيية بؤ بةكارهثنانيان ب
.سةر هثزةكاين كادةك  

كوردستان هثز و دةستةآليت ئةوةيان هةية هثزةكاين كوردي لة باشووري 
ئيتر بة . ئاسانكاري بكةن بؤ جث بةجث بووين نةخشةي ذث لة هةموو پلةكاين دا

دةست ئةوانة تثبگةن كة جث بةجث بووين نةخشةي ذث هةلومةرجثك پثك 
بؤية دةبث نةخشةي ذث وةك . ادي خؤشياندةهثنث بؤ دةستةبةركردين ئاز

زجنريةيةك لة ذثنوثين ژيرانة،سةبارةت بة پثوةندي درثژخايةين ئةو 
.ذثكخراوانة لةگةص حكوومةيت تركيية چاو لثبكرثن  

 
 هثزة دمثؤكراتيكةكان لة تركيية

دةوري هةري گرينگي كة بؤ جث بةجثكردين نةخشةي ذث دةبث بگثذدرث،دةورثكة 
ئةوانةي ذا كة بةرژةوةندييةكيان هةية لة سةبايت سياسي و لة اليةن گشت 

ئةوان دةبث لةوة تثبگةن كة مةسةلةكة نابث بؤ هةصبژاردة و . ئابووري تركييةدا
هثزة سياسييةكان كاتثك دةجووصثنةوة كة . سةردةسيت سياسي بة جث ثصرث

ةوة هةست دةكةن كةشوهةوايةكي پؤزثتيض لةناو كؤمةآلين خةصك دا هةية و ئ
بؤية سةنديكا كرثكارييةكان ، . پشتيان گةرم دةكا بؤ ئةوي هةصوثست دةرببذن

،ذثكخراوةكاين ناحكوومي، )مةدةنييةكان(دةست پثشخةريية سيضيلةكان
ذووناكبريان و هونةرمةندان دةبث پشتيواين خؤيان لةم پذؤژةية ذابگةيةنن و بة 

.ئاشكرايي حةول بدةن بؤ سةركةوتين  
 زانياري هةصة و پثشداوةذي لة نثو بريوذاي گشيت ترك دا خمابن،هةتا بصثي

ئةوة ئةركي .  بة چارةسةري ئةم مةسةلةيةهةية كة دةكرث سةدةمة بگةيةنث
هثزة دمثؤكراتيكةكان و چاپةمةين ية يارمةيت بكةن بة ذةواندنةوةي ئةو كةش و 

.هةواية  
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 كؤمةصگا دينرلة دنياي هاوچةرخ دا،مثديا دةورثكي گرينگ دةگثذث بؤ ئامادةك
ئةوان دةكرث هةر بةشةي كؤمةصگا بة زةق كردنةوةي ئةو هةنگاوة . بؤ گؤذان

پؤزثتيضانةي لة اليةن حكوومةت و كادةك ذا هةص دةهثندرثتةوة تةشويق بكةن بؤ 
خوثنةرةوة و تةماشاگةراين خؤيان شي بكةنةوة ا چارةسةييةكي 

ئةو دةمةي كة ست دةكةين تا ئثمة هة. دمثؤكراتيك لة بةرژةوةندي تركيية داية
ثتيض لة ئاست ئةو مةسةلةية،و ئاوايت كوردةكان بؤ ژيان مثديا بؤچوونثكي پؤز

لة يةكثيت دمثؤكراتيك دا لة خؤيةوة نيشان نادا،وةك دةزگايةك كة هةر اليةك 
بؤية مثديا دةورثكي سةرةكي دةگثذث لة بذيارداين ئةوةي . دةبينث دةمثنثتةوة
.شةيةكي نوث ببثتة ئاكامي هةلومةرجي ئثستاگةلؤ ئاشيت يان كث  

 
2003ي ئوويت  2                                         

 كؤنسةي سةرؤكايةيت كادةك
 

 


	k: www.kurdistannet.org  24-8-2003


