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 ؟ەوەکاتەد یوێکوردستان ک ەدووبار ێک
 

 کەژیژ ڤۆیسالنووسین: 

 رانەکام نڤیاڕ :انێڕرگەو

 

. ی" نووس   یوێ  ک یکوردس  تان وەرە"ب یش  انیناونەب ەیکەش  ۆفرڕپ ەبێ  کت یم  ا ڵک  ار ر،ەوبەمەل ڵس  ا دەس  
 نێک ارا ب  ین اوە]کوردس تان،، ب ه انیج ەیش ەب وەل ییەمانەڵئ یکێوانڵەپا یکانییەشێرکەس ەیربارەد ەکەبێکت

ب  وو  رەدی  تەارمی ورووپ  اەئ یرەنتەس   یک  ێکردنێدرکپ یدروس  تکردن ەل ەناوب  ان ەب رۆز ەبێ  کت مە. ئیمس  ێن
 ه  اەروەو ه فەرەو ش   یس  افڵد ۆییاس  ت ڕ کان،ییەحش  ەو ێڵەخ   یکێنێش  و کەکوردس  تان و ەب تەبارەس  
 یک   ییەرەربەب کە، ویک   ورت ە]ب – خوازەڕش    ەش   یمەه یکەیەن   دڕو د تک   ارەانیخ ،یهم   اوەو یکێک   انەڵخ

 نین   اتوان نەی   بک نکوردس   تا ڕۆیم   ەئ یماش   اەت رەگە.  ئیورووپ   ەئ یتێشارس   تان یت   ریوەئ ییرێک   اتیکار
 ەی  یژڕێ ەب زان  مەد ەب  ووم، ک ای  تورک ەم  ن ل کێ  . کاتەیەش  ڵێک مەب رەرام  بەب نیب  ەن مانڕرس  ووەس یتووش  
   ان،ەڵمۆک یشەب نیالرترۆکیو س نیرنترێدۆم وانەکرد، ئ کانمەکورد ەینیمەک یینیبێت ،ەباش ەکەخۆبارود

 . شنیزمینیمیف یرەدێپەشەدوورن و گ ەویەنییئا یکێزمڵینتاێمەندەف رەه ەل ەڕیوپەئ

 ەن  او  رەس   ۆدا ب   ای  تورک یکانەرش  ێه ەب ەی ڕێ   م   ەتر دڵ  ناۆـ  دا د٢٠١٩ ڵیس  ا یرەبۆکت  ۆئ ەل کێ  کات
 ەک ەویەن   اێه انەیپاس   او وە، ئم    ەتر ەینی]ک   اب یکانە"   ـێڵەوەت یت   ەمی"بل ا،یس   ور یب   اکوور یک   انییەکورد
 یتەبیت  اە)ب ەلیس  رائیئ تێ  بەه داەیەن  او  وەل کەیەش  تیفر ای  نەت وەئ ۆب    وم  انێ". ب نین   ەش  تی"فر ک  انەکورد

ماناک  ان  ەل کیەمان  ا ەب ت،ێ  ب کێ  نۆر ە(. هنەمیە ەل یتەبیت  اە)ب ایس  دود یب  ەرە( و عژئ  اواڕۆ ین  ارەک
 ییقورب ان ەینم وون ەب ک اتەد وانەئ ک انەکورد ینووس ە.  ارهاننیج ەیشەب وەئ ەیشتیفر ەتاک کانەکورد

 ا،ی )تورک داێدراوس یتڵەوە وار د ەڵگەل ە: ]کوردستان، هاوسنووریرکاریداگ یکیتەلۆپیۆج ەیمەگ ستەد
گرن    کێس ەک چیه  ۆ( ب ەنیەش ا انیش یاتریز ەوەل رۆز ە)ک یتەواوەت ییمۆنۆتۆ(، ئرانێئ راق،ێع ا،یسور

 یو غ    از ڕ      ەمب    ارانۆب ش    تاێه ەمێئ     ای    . ئاەداو انی    کییەقوربان م    ووەه داەن    اوێپ وەل شیوان    ەو ئ ی    یەن
 دای  راقێع یب  اکوور یک  وردان رەس  ەب ش  تاکانداەه ییت  اۆک ەل ەک ەری  بەل نمانەیحوس   دامەس   یک  انییەهراوەژ
 ییربازەس -یاس یس ەیمەگ یژراوڕێ ورددا یک ێپالن ای تورک ڵسا نیندە  ەیماو ۆب ،ییەمدواەب رەه نرا؟ێه
 ەیک وردان وەئ یمب ارانۆب دایاستڕ ەل مەاڵب کات،ەدەڕداعش ش ەدژ ب وتەکەردەوا د یرمەف ەب ەک شت،ڕدا
 .کردەد انەڕیداعش ش ەدژ ب یاستەڕب ەک کردەد

 یکێانی ژ یکخس تنڕێ دای زموونەئ یوان ڕەو وونڕ یکێرجەل ومەه ەل کانەکورد یتوانا دا،ییەتاۆک ەیەید مەل
 یک    دادانێپ ەیوەرەد ەل ەئ    ازادان ەو ب تێدرابێ    پ انیکییەش    اۆب کێ    کات رە. هەوەکردیت    اق انەیش    انەهاوب

 ،ەوەدامەس   یوخ  انڕ یدوا ە. لەک  ردوو رس  امەس انی  هانیج ت،ێ  داب انەیناس  ەه انی  رەوروبەد یک  انەتڵەوەد
 انی   زگاەدامود راق،ێ  ع یتەالمەس   ەی ێو ج    نێش  و ەت  اک ەب  وون راقێ   ع یب  اکوور یک  انییەکورد ەن  او 

 یک انییەکورد ەن او  ا،یس ور یب اکوور ە. لورووپ اشەئ ییاس ای ەیکڕۆف  یش تەگ تەن انەدروست ک رد و ت
 انی   کێتەرفەد ک   انەکورد ەین   دەوەئ رە. هیەهاوت   اێب یکێنێش   و ڕۆم   ەئ یکیتەلۆپ   یۆج ەیئ   اژاو ەل اڤ   ژئاڕۆ

 ەل ای   نەت ەک اتن   ایبن انی   کەیە ەڵمۆک راێ   دوور ب   ن، خ انی   کانەورەگ ێدراوس    ەیش   ەڕەه ەو ل تێ   بووبەه
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 اڤژئاڕۆ ییریشنبڕۆ ەی ەڵمۆک م،ۆخ ەیکۆڕییەپسپ ایخول کە. وتێکرەدروست د داەنیقەاستڕ یکیەایپۆتیۆ
 ی یگرژ ۆیه ەب ەپ الن مە)ئ ەوەمڵ ێب ەوان ێوەل ەیوەئ ۆب کرامەد شتێبان ه وامەردەب ەک شام،ێاکڕ یرنجەس
 (.ید ەهاتەن ەوەکەناو  ییربازەس

 

 ییەاس  تڕ وەب ەک ە"  ـمکانەپە"  ەهاوک  ار ەل کێن  دەه ەیوەک  اردان ک  اتەد تمەت  اقێب یتەبیت  اەب ەیوەئ مەاڵب
 انیی    تێ  بەد ەیئ مەاڵ. بس  تنەبەد ک  ایمرەئ ییربازەس   ییزگ  ارێپار ەپش  ت ب ک  انەکورد واەک راننە ین  

 ای ئا ران؟ێ و ئ راقێع ەیەیئاژاو وەو ئ ایسور ۆیناوخ ین ەج ا،یتورک وانێن ییگرژ ەتیەوتناەبک ،یەبکردا
 مەئ ؟یقورب ان ەب نەب ک دایس تیالڕمپیئ-ەدژ یباتەخ ناوێپەل انۆیخ تێبەد ایئا ؟ەیەه انیتر یکێبژاردنەڵه چیه

 انی نجامەـ دا ئ٢٠١٨ ڵیس ا ەل ەیش ت وەئ یش کردنۆپەردەپ ەل ەج  ییەن چی" هەپانە"  ەیوەدوور ەل ەخنڕە
 ەش  تنەیگ انی  کانەناو ەب تەبارەس   انیکانڕەمش  توم یرەس  ە ار ۆب   اینۆق  دەم یم  ارۆو ک ن  انیۆ کێ  دا، کات

 ەب ەک ا،ینۆق دەم یب اکوور ەب تۆڕێ ب  ۆیخ  ین او اینۆق دەم ەیوەب وو ل یت یبر ەکەرەسە.  ارکێوتنەکڕێ
 ەرەک    ابڕ. ییەانک    ارۆڕگ مەئ رەس     یەک    را رشێ    ه ەوەتاڵو ردووەه یکانەوڕەتون    د نیەالەل یوام    ەردەب

 ەرەک   ابڕو  ەنۆک    یین   انیۆ یکێن   او یە"   ـاینۆقدە"م وەئ ەک ەوەک   ردەد ەوەئ رەس   ەل انی   ختەج ک   انییەنانیۆ
 وانەئ ک داێکات ە"ب اکوور"، ل ەیناو  ۆب ەوەتەکورتکراون ەک کردەد یتیەسوکا ەب انیستەه شیکانییەنۆقدەم

 یەیمان  اێب ییەکۆو ن  اک ک  دادانێپ وەب ییت  اۆک ەرەس  ە ار مە". ئینۆق  دە"م نڵ  ێب انۆی  خ ەب کنێک  ەڵخ ەت  اک
 زێ  زله یتەاڵس  ەدوو د ێیک  انەرەربە: بەکی  د ی"  ـیکییەن  او "دژواز ەوتەک شەمەئ مەاڵ. بن  اێه انی  ردووکەه
 ردووالەت    ا ه ک    ردەد یفش    ار رئ    اواۆ(. خەکی    د یک    یەال ەل ایووس    ڕو  کیەال ەل ورووپ    اەئ ی    یتێکیە)

 رەبەل ک  داێکات ەل ،ۆو ن  ات ورووپ  اەئ ی  یتێکیە ەل ن  دامەئ ەتێ  بب اینۆق  دەم اێ  ڕو خ نەب  ک ڵقب  وو ەکەرەس  ە ار
و  ک    ردەد ی    یتیەدژا ایووس    ڕ(، ق    انەڵب ەین    او  ەل یرە یک    ار یس    تدانەدەل ی)ترس     ک    ارۆه کێن    دەه

 کێ   نیەچ ال داەرێ   ل تێ   بەد ەواتە. کک   ردەد یک   انیڤەاتڤرەنزۆک ەس   تینالیۆناس ەزێ   ه یختەس    یکییەوانیپش   ت
 ە  ونک ،ەس اد یکێک ارۆه رەبەل شی وەئ نیرێ بژەڵه ەکەرکردنەس ە ار یارڕی ب تێ بەد یەمواێپ ن؟یرێبژەڵه
 یدانی    قووربان یوات   ا ەب ایووس   ڕ ییوانیپش   ت داەرێ    . لەیەکەش   ێک ەیس   تانڵیاڕی یکێرەس   ە ار ای   نەت ەمەئ

 ەنالیۆرناس ەنتیئ ای خوول ۆب  ن انیۆو  اینۆق دەم وانێ ن یین دەوەیپ ەیشێک ەتاک ناوێپەل ییەناڵقەع یکێرەسە ار
 ؟یەبکردا انی"ـمانکانەپە"  یستڵیاڕیمپیئ-ەدژ ەڵەیمام مانەه شیکانەکورد یەبواەد ای. ئاکانییەکیتەلۆپیۆج

 ای تورک ییرک اریداگ ەدژ ب نەیکوردان بک یدانۆرخەب ییریپشت  یتەواوەت ەب ەیەوەئ ەمێئ یرکەئ ۆیەب رەه
 یرەوروبەد یک   انەتڵەوەد یتەاڵس   ەد ک   داێکات ە. لنەی   بک رئ   اواۆخ ک   انەزێه یکانەس   یپ ەمەگ ی   یتیەو دژا

 مەئ ه  اەروەوان. هی  ه ەیترووس  ک ەت  اک ک  انەکورد ب  ن،ەن  ووقم د داێ  نو یک  ێزمیرەربەب ن  اوەکوردس  تان ل
. ییەه انیج ێین و یک ێزمەن یو دروستبوون شمانۆخ یخود ۆب کووەڵب ،ییەن کانەکورد ۆب اینەت ەمخواردنەخ

 ەیه    اکەب ەب ەراتی    م ەک    ام ل چیو ه     تێ    بەدروس    ت د ێن    و یک    ێزمەن درابن،ێڵ    هێج ک    انەکورد رەگەئ
 واەدابخ  ات، ئ ۆیخ   یک  انەوکوردان  دا  ا ئاس  تەل ورووپ  اەئ رەگە. ئتێ  نێنام یورووپ  ەئ ییخوازیزگ  ارڕ
 .ەنیقەاستڕ یکێورووپاستانەئ ەب تێبەو د کاتەد ۆیخ ەل تەانیخ

 

 :ەر اوەس
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