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  هاب شاه محمد وه ... بن؟ ان دۆستی کورد دهیکام، ان جاک النگیرکۆزی  سه
  

چت  ش ده وه له، کات ستپده نسا ده ره تی وتی فه هیرۆکا کانی سه بژاردنه  هه2007سای 
وتنی  که رنه سههۆی  نابژردرت به  هه وه رانه نگده ن ده هیال راک لهیرۆکی ئستا جاک ش سه
ی  گوره به.   وه ی گرتۆته م وته  ئهی انهیت هی  ئابووری و کۆمه و کشه  رکردنی ئه سه  چاره له

رۆک  سه، کانتی ته اسهیری سینگ هیک ال  خه21 % نھا له راک تهین ئامار جاک شیتر تازه
،  بژاردوه نه چ پۆستک ههی تاکو ئستا خۆی بۆه که، نیپیک دڤلیستاش دۆمنیرانی ئیز وه
بوونی  هۆی نه ت به بهیتا به، کان بژاردنه  هه  له هیوانای ملمالنیی سارکوزی نش تیو ئه
  . وتۆ بۆی رکی ئهینگ هیال
  س کهیکانی پار ناوچه ک له رک له روبه ک به اسی وهی کاری س سارکوزی کهکوالی ین

 پۆستی اسییکی س رهیو زهۆی توانا  پاشان به  وهستپکرد ده) نییور سیسولی ین (وترت پده
دات بۆ ین کاندی باشتر ری به سه  له وامه رده ربه  ئستاش هه رگرت که ری ناوخۆی وهیز وه
اسکانی بۆ ی س رنامه هۆی به سارکوزی به. نرت نسا داده ره رۆک کۆماری فه سه

ی  هو تاوانان ر ئه رامبه وه به رنگاربوونه  به بکاری وه، ران نابه کانی په هرکردنی کش سه چاره
هۆکی . الی خۆی راکش ککی زۆر به وتی خهی تان م وته  له هیندندا سه ره  په له رۆژ رۆژبه

 کتی   له هیایندامبوونی تورک تی کردنی ئه هی بۆ دژا وه رته گه ناوبانگبوونی ده تری به
  . وروپا ئه
نسا ناکات  ره ی فه وه کانی ناوه رقای کشه راک خۆی سهیک جاک ش ی خه نهیی زۆر گوره به

ک یدۆمن (شیرانیزو رۆک وه سه،  تکان کردووه وه  نوده رقای کشه اتر خۆی سهیو ز
 نیباشتر  سارکوزی به هیبۆ،  وه وهکانی نا رکردنی کشه سه  بۆ چاره زۆر الوازه) نیپیدڤل
ی پۆستی خۆی   ماوه رکوزی له سه. ژمردرێ نسا ده ره رۆک کۆماری داهاتووی فه داتی سهیکان
) کان ڤهیت رڤهیکۆنس ( ری پارتهینگ هیکانکی زۆری ال وتی خهیری ناوخۆ توانیز ک وه وه

  . الی خۆی راکش کان به په ت چه ری پارهینگ هی و الپارزگاران
وروپا  ا بۆ ناو کتی ئهیندامبوونی تورک تیکردنی ئه هیهۆی دژا رکوزی به سهکوالی ین

رگای  پاشان له ، انیندامبوونی تورک  ئهیکان دژ هو  راستره انی پارتهرینگ هیی ال زۆربه که
  که، تکان  ئابووری وکۆمه ک بۆ کشه ی رگاچاره وه نهیدۆزاسکانی بۆ یس رنامه به
الی خۆی   به نانه هیو ال ککی زۆری ئه وتی خهیناون ت که پ داوای ده  چهرانیینگ هیال

شون بهورتو ان پهیناوخۆ نساش له ره کانی فه په چه. رابکنگی  کده هیبوونی  هۆی نه ب
رانی زۆری ینگ هی سارکوزی ال هیبۆ، وروپا داهاتووی کتی ئهستووری  ی ده رباره ده
ی  رباره کانی ده وه  توندره رنامه هۆی به سارکوزی به.  الی خۆی راکشاوه  بهی نانه هیالو ئه
 موو ر هه رامبه ستان به ش بۆ وهیکانی ئاسا دادگاو هزه، اسای تی سه هزکردنی ده به

ش یستیونالیی ناس ره بهککی زۆری ناو پارتی  وتی خهی توان م وته  لهکرت ی ده تاوانانه
  . الی خۆی راکش به
درێ و  م ده ه قه کاش لهیمر ری ئه نگه هیوی ال راسترهدارکی  تمه اسهی س  بهرکوزی  سهالیکۆین

کۆالی ین. ھانیج  له هیکایمر کانی ئابووری ئه ته اسهی ست و هیژی ستراتڵ گه لهش یزۆر
ش  مه ئه، کان وه ته  نونه کا بۆکشهیمر ڵ ئه گه  له هیتکی هاوتا اسهیاری سیسارکوزی خواست

ک زلھزکی هاوتای  نسا وه ره وێ فه هی ده   که راکهیکانی جاک ش ته اسهیی س وانه پچه به
ت  بهیتا به،  بت هه تی خۆی  بهیتکی تا اسهیھان بتوان رۆک و سیوج وروپا  ئه  لهکایمر ئه
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نساو  ره  بۆ رای فه وه رته بت و بگه اردار نهینھا بر کا تهیمر  ئه کان که وه ته  ناونه  کشه له
ربت بۆ  مدهنجا ئهرو  اردهینھا خۆی بر ک ته نه، تکان وه  نوده ته اسهی س وروپا له کتی ئه

نگ  نداو جه رانی کهی قه. وروپا نساو ئه ره ندکانی فه وه رژه  به  له وه رکردنهی ب ب و کشانه ئه
رووست  کا دهیمر ڵ ئه گه ا لهیمان ئه، نسا ره نوان فه ن درزو ناکۆکی لهیتر وره راق گهیع دژ به
ستان  او وهیمان نی رای ئهیۆروکی زۆریدا بۆ گ هه  ی که وانه راک کی بوو لهیجاک ش. کرد

رووخانی رژمی  وی نه ش ههیک موو شیوه هه به،  کاوهیمر ن ئه هیال دام له المردانی سه په دژ به
  . دا عسی ده به

کاو یمر کانی ئه ته اسهیری سینگ هیراک زۆر الیی جاک ش وانه پچه سارکوزی به
 بۆ  هی کای ههیمر مان بۆچونی ئه وزی ههکوالی سارکین. رووری ت  دژ به هی وه رنگاربوونه به
  کانی بگانه ی هزه وه رنگاربوونه ناوی به ن به ده نجام ده روور ئهیی کاری ت وانه روور وئهیت
ھانی یزۆر وتانی ج  له  که هی تانه سه و ده وامی ئه رده  به مان کات دژ به هه له، ھانیج له

  . انیتان لهیر م ته سه ندوهپا زۆر سه ان بهیتی خۆ سه م ده سھه
    

 سارکوزی کانی و لدوانه مۆند ونهیی ل ک رۆژنامه وه، سان ره کانی فه وره  گه رۆژنامه زۆر له
جاک ، رۆک کۆماری ئستاش ی سه نهیورچی  هه،  وه نه که ان بودهیکان ره پهم ال که هی له
  . ن وتۆی ناده گرنگکی ئه، وێ که اودهرچ کان به انی رۆژنامهک ره  کۆتای الپه له  هی ههراک یش
، بھ ج  بهی که ۆسته پ ناچارکرا وه راکهین جاک ش هیال ه ل که پاره کوزی کهر کوالی سهین

راک  ی خۆدی جاک شه که تی پارته هیرۆکا کانی سه بژاردنه هه وتنکی باش له توانی سرکه
ی  هۆی کشه راک بهیجاک ش. ردرتبژ  هه م پارته رۆکی ئه  سهک  وه ست بھن و ده به
کوالی یناببات بۆ ن سان پهی ناچاربوو د  م وته ی ئه هیم دوا تی ئه هیرۆکا ر سه سه نگدان له ده
ری ناوخۆ یز رۆکی پارت و وه ک سه نھا وه تهک  رکۆزی نه سه. رکردنی سه رکوزی بۆ چاره سه

هزکردنی  کانی خۆیندن و به  بۆ کشه ناوهیی دا رنامانه و به رگای ئه کو له به،   ناسراوه
 خۆی الی کی به رکی زۆری خه نگده وتی دهیوانران ت نابه ی په اساو کشهیتی  سه ده

شراک .  
تاوانباربوو  اوکوژک کهینسا پ ره دادگاکانی فه هی ک ل تهیکۆم، ر وبه مه  لهک ماوه
  م وته  ئهکی زاکی زۆری خه هۆی ناره ش بوه مه ئه، رج ئازادکرد  مه  بهنجک کوشتنی گه به
کانی  ارهیت وبر سه کات له ده ت ده وه ردانی ده وه ستنه داوای ده راک کهیر چاک ش رامبه به

 ی دادگا ارهیو بر ر ئه رامبه رکوزی به کوالی سهینی نیربر زای ده پاشان ناره، دادگاکان
اری زۆر توند یرکوزی داوای سزاو بر سه.  اکشاوهالی خۆی ر کی به رکی زۆری خهینگ هیال
گرن  رده اساو چۆنتی سزادانی تاوانباران وهی   سوود له ی که وانه موو ئه ر هه رامبه کات به ده
  . نسا ره  فه له
چ بتوان  ده وه برێ له پ ناوده داری چه تمه اسهین سیناوبانگتر  به که) جاک النگ (رچی هه
 پارتی تی هیرۆکا وێ خۆی بۆ سه هی جاک النگ ده. بژردرێ نسا هه ره ۆی فهری ناوخیز ک وه وه

 سانی   له جاک النگ که. دات بکاتیکان 2007سای  کانی  بژاردنه  ههست لهیالیسۆس
  ی بۆ ونه و هه  ئههۆی  بوو توانی به وه سته ده نگی به رهه ری فهیز شتاکان پۆستی وه هه
رۆکی   سه جاک النگ به. رکات  ناوبانگکی زۆر دهقایفر ژاری ئه ههتیدانی وتانی  ارمهی

  وه زهینگلیرانی ئیز رۆک وه ن تۆنی بلری سه هیال  له بژردرا که قا ههیفر ۆنی ئهیسیکۆم
ک بۆ  ی رگاچاره وه نهی بۆ دۆز دراکی ناوداره تمه اسهیجاک نگ س. بژردرا  ههدرووستکرا

، نری رانی تۆنی بلر دادهینگ هی ال کی له به، ژار قای ههیفر  ئهانیهاوکاریکردنی وت
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کردنی یرینگ هی ال لهت  بهیتا به،  هیرنیو هاوب تی ئه وه کانی نوده ته اسهیڵ س گه رچی له گه ئه
  . راست تی ناوه  رۆژهه کا لهیمر ی ئه موکراتی و گۆرانکارکهی د پرۆسه

وروپکی   ئه بات و به قا ناودهیفر  وتانی هاژاری ئهمی  هاوخه جاک نگ تۆنی بلر به
   که هیدا ره و باوه جاک النگ له. نیب نسای ده ره کانی فه رۆکه  سه و باشتر له نهیق راسته

 مارکیدان، زینگلی وتی ئ  له  که هی ی ههاسیفۆرمکی ئابووری و سی ر ستی بهینسا پو ره فه
فۆرمکی ی ب چاولیکردن و ر  که هیدا ره وهو با نگ لهجاک ال. چ ده روه به دی سو وه
ربکات  سه چاره  ئابووریکانی نسا ناتوان کشه ره  فهدی سو مارک وهیدان، زینگلیی ئ وجۆره له
 بی   که هیردا وباوه النگ لهجاک . ر به گرته  نه م وتانه ی ئه فۆرمانهیو ر ر بت و ئه گه ئه
ی   کشه نسا له ره  ناکرێ فه م وتانه شنی ئه  هاوچه ئابووریی نهیق  راستهکی رنامه ی بهبون

  . ئابووریکان رزگاری بت  شه بکاری و الوازی گه
  و دژ به په ی دووای چه مه  ئه  که شه وه رکوزی و جاک النگ ئه کۆالی سهیاوازی نوان نیج
موو  ک هه جاک النگ وه. راست تی ناوه ھان و رۆجھهی ج  له هیکایمر کانی ئه ته اسهیس
نگ  ری جه نجامده رو ئه اردهیھان بری زلھزکی ج  تاکه  که هی وه وروپا دژی ئه کانی ئه په چه

رکردنی  سه ن بۆ چاره نگ ناکه  جه ش بهیر باوه، وروپا مانان و ئهی  بۆ هاوپه وه رانه بت بگه
  . کان وه ته  نونه کشه
رۆک  کانی سه بژاردنه  هه  له دان که ره و باوه  له نساو بگانه ره اسی فهی پسپۆرانی س زۆر له

م  ی ئه رۆک کۆماری تازه  سه بیته رکوزی ده کۆالی سهین، 2007 سای  ینسا ره کۆماری فه
  هش کیش وانه له،  هی وه سته ده  به ناوخۆکانی ربوی بۆ کشه کی به رنامه  به چونکه،  وته

ک زلھزک  ھاندا وهیج نساش له ره رۆی فهتوان  پاشان ده، تکان هی ئابووری و کۆمه
 داوای  که،  هیکایمر  ئه ھانی کهیزلھزی ج ڵ تاکه گه ن لهرگای هاوکاریکرد بپارزێ له
  رکردنی کشه سه کات بۆ چاره نسا ده ره  فه ا وهیمان ئه، زینگلیئ  وتانی هاوکاری له

  . کان وه ته نونه
توان  ش دهینسا کورد ره ی فه رکۆماری تازه ک سه کۆالی سارکوزی وهیژاردنی نب هه به

 ن رگریتر وره گه نسا ببو به ره راک فهیتی جاک ش هیکاتی سرۆکا  له چونکه، ندبت سوودمه
ی بۆ  رنامه و به خشه کا نهیمر  ئه راست که تی ناوه ی رۆژهه وره گۆرانکارکانی گهر  رامبه به

  . برێ  ناوده هی خشه و نه مانی ئهی رو هاوپهینگ هی ال ش بهیکورد،  دارشتووه
،  بووه کی کورد نه می خه نھا هاوخه ک ته راک نهیتی جاک ش هیرۆکا کاتی سه نسا له ره فه
م   له هو کبوونهیدرا بۆ نز  ده وه ن کورده هیال  له ی که ونه و هه موو ئه هه کو رگربوو له به

نھا  راک تهیتی جاک ش هیرۆکا  کاتی سه نسا له ره فه. راقیارکانی ناو عو گۆرانک وته
  پۆش که  ده انهیو ماوران موو ئه هه و چاو له  گرنگه الوه  ئابوورکانی به هیند وه رژه به
دووای .  وه کانه تارهی ترۆل ن رژمه هیال  له ان دت و هاتووهیر سه م به ھانی سھهیتانی ج لهیم

هۆی   به کردووه ان نهی م وته ردانی ئه کانی کورد سه رکرده سه چ کام لهی هی رزگاری پرۆسه
راق ی گۆرانکارکانی ناو ع  له بووهی ی هه که ته راک و حکومهیی جاک ش وستانه و هه ئه

  .  که ناوچه
ن  هیال بت له نجامی باشی ده کۆالی سرکۆزی ئهی ن ندی کردن به وهی و په وه ک کردنهیخۆنز
  وه  ئه کرێ وکراوه نساش ده ره  فه ی له و ئامارانه موو ئه هه،  وه تدارانی کورده سه ده
  . ست  ده گرته نسا ده ره تی فه هیرۆکا  پۆستی سه هیاسی س هیت هیسا م که  ئه خات که رده ده
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