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ﻣەﺗەڵﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ دژە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ و
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ دژە ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ !

ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺑﻨەﻣﺎی ﻣێﮋووﯾﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ﺧﺎک و ﺗەﻧﺎﻧەت ﭼﯿﻨﺎﯾەﺗﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺋەڕای
ﺑﻮوﻧﯽ ﭘەﯾﮑەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ھﺎوﺋﺎﻗﺎر و ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ رۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل
ﭘەی ﭘێﮑەوﻧﺎﻧﯽ دەوﻟەت ﯾەل دەﺳﻨﯿﺎ ﺟە ﺳەردەﻣﯽ ﺷەڕی ﯾەﮐەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  ،ﺗﺮﮐﺎن دەوﻟەﺗﯽ
ﺑەﻧﺎو ﻧەﺗەوەﯾﯽ ێﻦ ﺧﻮە ﺟە ﺳەر ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺑە زەﺑﺮ وزەﻧﮓ و
ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﯽ ھﯚﭬﺎﻧە ھەڵ ﭼﻨﯽ  .ﭘﺎش ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﻟە ﺷەڕی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
ﯾەﮐەم  ،دوای ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ ﻟﯚزان  ،ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﺑﻮوﮔە ﺟێﮕەی ﭘەﺳەﻧﺪی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﺑەوەی ﮐە ھێﺪی
ھێﺪی رێﮑﺎری ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﮐﺮدە ڕﯾﺒﺎز و ڕێﭽﮑەی
ﺑەرەوﭘێﺶ ﭼﻮوﻧﯽ  ،ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ داﺑڕاﻧﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﺟە ﻣێﮋوو و ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەی ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎن .
ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەر ژی ھەﻣﺎن ڕێﭽﮑەی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘەﮐﺎﻧﯽ ﮔﺮﺗە ﺑەر و ﺑە ﺗەﻣﺎ ﺑﻮو ﮐە و�ﺗﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن
ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﺳەر ﻟە ﻧﻮێ ﻧﯚژەن ﺑﮑﺎﺗەوە و ﻟە ﺋﺎﻗﺎری ﺑەرژەوەﻧﺪی ڕۆژﺋﺎوا  ،و�ﺗﯽ
ﺗﺎﺗﺎری ﻗﺎﺟﺎری ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن وەک ﺋێﺮان ﭘێﮑەوە ﺑﻨێ  .ﺳەرﮐەﻓﺘﻨﯽ ڕەزاﻗﯚﻟﯽ و ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ﻟەم
ﺑﻮارەدا و ﭘێﮑەوە ﻧﺎﻧﯽ دوو و�ﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘە و دەﺳﻨﯿﺎی ﺗﻮرﮐﯿە و ﺋێﺮان ﻟە ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ و ﻗﺎﺟﺎڕ  ،ڕاﺳﺖ ﺋەو ﺷﺘە ﺑﻮو ﮐە رۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﻟﯽ ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎری و ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔە�ڵەﯾﺎن
ﺑﯚ داڕﺷﺘﺒﻮو و ﺗێﺸﯽ دا ﺳەرﮐەوﺗﻦ  .ﻋێﺮاﻗﯽ ﻓەﯾﺴەڵ ژی وەک دەوڵەﺗﯚﮐەی دەﺳﻨﯿﺎی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰان
ﺗەواﮐەری ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﺰﻣﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻮو ﺟە دەﭬەرەﮐە دە ﺷەڕی ﯾەﮐەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا ﺑﻮو .
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ﺋەم دۆﺧە ﻟە دژی دۆزی ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬە ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐەی دا دەوری ﮔێڕا و ﮐێﺸەی ﮐﻮرد ﭘﺸﺖ ﮔﻮێ
ﺧﺮا و ﺑە ﺗﻮﻧﺪﯾﺶ ﺳەرﮐﻮت ﮐﺮا .

ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ دوو دژە ﻣﺮۆڤ و داﺷﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﺰم

ﻻﯾەﻧێﮑﯽ ﻓﺮە ﮐەﻣﺘﺮ ﺳﺮﻧﺞ ﭘێﺪراوی ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەو ڕەوﺗە دﺧﺎﺳﺖ ﮐﻮ ﺑﺎﺑەﺗەک ﺟە
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗﺎزەﺑﺎﺑەت دە ﺗﻮرﮐﯿە دا ﻣﯿﻨﺎ ﺗﺎﮐە ﺋﺎﯾﯿﻦ و ڕﯾﺒﺎزی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ زاڵ ﺑﮑﺎﺗﻦ ﮐە دەﮐﺮێ وەﮐﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎو ﺑﻨﺮێﺖ  ) ،دواﺗﺮ ھﯿﺘﻠێﺮی ﺋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎزی ژی ھەڵﭙەﯾەﮐﯽ ﻟەم ﺑﺎﺑەﺗەی ﮐﺮد(.
ﺋەم ﺋﯿﺴﻼﻣە ﻋﺎﺑﺎ و ﻋەﻣﺎﻣە و ﺗەﻧﺎﻧەت زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎەرﺑﯽ وەﻻ ﻧﺎ و ﺑە زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﺑﺎﻧﮕﯽ ﺋەدا .
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺑەڕوڵەت ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﻮﻧﻨە ﺑﻮو ﻟە دژی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ و ﺗێﮑڕای
ڕێﺒﺎزﮔەل ﺳﻮﻓﯿﮕەری و ﮐەﻣﯿﻨەی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺷێﻌە و ﻧەﻣﺎزە ﻋەﻟەوﯾﯽ ﯾەل دەﮐﺎر دەھێﻨﺮا  ) .ﺋێﮏ ژ ھﯚﮐﺎر
ﮐﻮﺷﺖ و ﺑڕ و ﮐﯚﻣﮑﻮژی ﻣەردم ﮐﻮرد ﻋەﻟەوی ﺟە دێﺮﺳﯿﻢ و ﺷﺆڕﺷﯽ ﺳەﯾﺪ ڕەزا ﻟە ﻻﯾەن
ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘەﮐﺎﻧەوە دەزﭬﺮﯾﺘەﭬە ﻟﯚ ﺋەم ﺳﯿﺎﺳەت و ﺋﺎﮐﺎرەی ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم (  .ﺋەم ڕێﮑﺎرە ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﯾە
ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣەﮐەی زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ و ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎاڵ دوو ﮐﯚڵەﮐەی ﺳەرەﮐﯽ
ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﺗﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎن ﭘێﮏ دەھێﻨﺎ  .ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺗﻮێﮋی ھەرە
ﺑﺎ�و ﺑﮋاردەﮐﺎﻧﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘەﮐﺎن ﺑﻮو و ﺟە ﮔەوھەری ﺧﯚی دا دژی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﺎو و زاڵﯽ ﻧﺎو
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ﭼﯿﻦ و ﺗﻮێﮋەﮐﺎﻧﯽ ﺧﻮارووی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺗﻮرﮐﯽ  ،ﻣﯿﻨﺎ ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ  ،ﺑﻮو ﮐە دژﯾﺎن ﺑﻮون .
ﺋەم دوو ڕەوﺗە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﯾە واﺗە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎو و ﻧەرﯾﺘﯽ  ،دە
ﻣﻠﻤﻼﻧێ و ﺑەرﺑەرەﮐﺎﻧﯽ و ﺷەڕی ﺑەردەوام دا ﺑﻮون  ،ھەر ﺟە ﺳەرەﺗﺎ و دەﺳﭙێﮑﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣەوە
ھەﯾﺎ ﺋەم دواﯾﯿﺎﻧە و ھێﮋ ژی درێﮋەی ھەس  .ﺋەﻣەﯾﭻ ﺧﺎڵێﮑﯽ ﻓﺮە ﮔﺮﯾﻨﮕە ژ ﻣێﮋووی ﺳەد ﺳﺎڵﯽ
ڕاﺑﺮدووی ﺗﻮرﮐﯿە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﯽ دە ﺑﺎﮐﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  .ﮐﺎرداﻧەوە و ﺑەرﺑەرەﮐﺎﻧێﯽ
ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﺑە ﺗﻮرک و ﮐﻮرد و ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەل ﺗﺮەک  ،ﻟە دژی ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﻣﯿﻨﺎ
دﯾﺎردەێﮑﯽ ﻧﺎﻣﯚ ﺑە ﺗﺎن و ﭘﯚی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐەﯾﺎﻧەوە  ،ﻻﯾەﻧێﮑﯽ زەﻗﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯿﯽ ﮐﯚن و ﺑﺎوی ﺑەﺧﯚوە ﮔﺮت .
ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻮردێﻨﯽ ﺷێﺦ ﺳەﻋﯿﺪی ﭘﯿﺮان و ﺳەﯾﺪ ڕەزا ژی ﻟەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﺑە دوور ﻧەﺑﻮون  .ﭘڕاﻧﯽ وان
ﮐەﺳﺎن ﮐﻮ ﻟەم ﺧﺎڵە ﮔﺮﯾﻨﮕە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەی ﺗﻮرﮐﯿە و ﺟەوھەری ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﺗێ ﻧەﮔەﯾﺸﺘﻮون  ،ﺋﺎﮐﺎری
دواﮐەوﺗﻮوﯾﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺋەدەﻧە ﭘﺎڵ ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋەو ﺳەردەﻣﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﮐﻮور و ﺋەو ﺑﯿﺮۆﮐە ﭼەوت
و ﭼەواﺷەﮐﺎراﻧە ﺗێﺮﻧە ھﯚﻟێ ﮐە ﮔﻮاﯾە ﮐﻮردان دﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑێﭽﻤﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﭬەژێﻨﻦ و ﺋﯿﺪی ﺋەو
ﭼەﻧﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﻦ ﮐﻮ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﭘێﺶ ھەر ﺗﺸﺘەک و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻓﺮە ﭘێﺸﺘﺮ ﺟە ھەﺳﺘﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ھەﺳﺘﯽ
ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﺑﺰواﻧﺪ ﻟە دژی ﺧﯚی  ،ﺧەڵﮑێﮑە ھەﺗﺎ دوێﻨێ ﻟە ژێﺮ دەﺳە�ﺗﯽ ﺧەﻻﻓەﺗﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ دا ﺋەژﯾﺎن  ،ﻟﯚ ﺳەدان ﺳﺎڵ  .ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ و ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ﺑە
ﺋﺎﮐﺎری زەﻗﯽ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﯾەوە دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد و ﮔﺸﺖ ﮐﺎرداﻧەوەﯾەک
چ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و چ ﻧەﺗەوەﯾﯽ وەﮐﯽ ﺋﯽ دە ﮐﻮردان ژ دژی ﺧﯚی ﺑە ﮐﯚﻧەﭘەرەﺳﺖ و ﻻﯾەﻧﮕﺮ و ﺷﻮێﻦ
ﮐەوﺗﻮوی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ داﺋەﻧﺎ و ﺋەی ﻧﺎﺳﺎﻧﺪن  .ھەﺗﺎ ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧەدا ﮐﺎﺗﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ
ﮐەﻣﺎڵ و زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎﻟﺚ ﺑە ﺳەرﭼﻮو و ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﻟە
ڕەوﺗێﮑﯽ دەﯾﺎن ﺳﺎڵەی ﺗﮋی ھەڵﺲ و ﮐەوت و داﺑەزﯾﻦ و ﺳەرﮐەوﺗﻦ ﺟێﮕەی ﺑﺎﺑەﺗە ﮐﯚﻧەﮐەی
ﮔﺮﺗﻮەﺗەوە و ﻧﮭﺎ ﺳەردەﺳﺘە .
ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ ﻣەﯾﺘەری ﻋەﺟەﻣﺎن ﻣﯿﻨﺎ ھﺎوﭘێڕی ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ وەک ﺋەوی ﭘێ ﻧەﮐﺮا و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە
ﺷەڕی دووھەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎرﺑەدەرﯾﺶ ﮐﺮا  .ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەوە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﺎری ﮐﺮاو ﻟە
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ﻻﯾەن ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ،ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾێﮑﯽ ﺗﺎﻗﺎﻧە و دەﮔﻤەﻧﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﮔەری و دژە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ) ﺋﯽ دە
ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮐﯚن و ﺑﺎو ( داﯾە ﺗﻮرﮐﯿەی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ  .دەﺑێ ﮐﻮ ﺑێﮋﯾﻦ ﮐە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی دژە ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و
ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ دژە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ڕاﺳﺖ ﺋەو ﭼﺘە ﺑﻮو ﮐە ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ
ﻟﻨﯿﻨﯽ ﻋﺮووﺳﺎن ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺑﻮو وەک ھﯚﮐﺎر و ﺋﺎﻣﺮازێﮑﯽ ﮐﺎرا و ﮐﺎرﯾﮕەر ﭘەی ﺑەرﺑەﺳﺖ ﮐﺮدﻧﯽ
ژﯾﺎﻧەوەی ﺧەﻻﻓەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐﯚن ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼم دا  .ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﮔەﺷەﮐﺮدوو و ﭘﺎواﻧﺨﻮازی
ڕۆژﺋﺎوا  ،ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ وەک ﺑەرﺑەﺳﺘێﮑﯽ ﺳﻮور ﺋەڕای ﺧﯚی ﺋەﺑێﻨﯽ ھەم ﺟە ﺋﺎﻟﯽ
ﺋﺎﺑﻮوری و ھەﻣﯿﭻ ژ ﺋﺎﻟێێ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﯾەوە ﮐﻮ ﺟە ﺑﻨەڕەﺗﺪا ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﻮو
ﺑەوەی ﮐە ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮورﯾەﮐەی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ وەﮐﯽ ﺧەﻻﻓەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ دەﻧﺎﺳﺮا  .ﺋﺎﮐﺎری دژە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ڕەزاﻗﻮﻟﯽ و ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ھەر دوو دەوڵەﺗە دەﺳﻨﯿﺎﮐەﯾﺎن ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ
ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەدای ڕۆژﺋﺎوا ﺑﻮو  ،دە ڕاﺳﺘﯽ دە  .ڕﯾﮑﺎری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ڕەزاﻗﻮﻟﯽ
ﺟە ﺑەﺋﺎﮐﺎم ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋەرﮐﯽ ﭘێ ﺳﭙێﺮدراوﯾﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﻟە دژی ﺋﯿﺴﻼم ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  ،ﺑەڵﮕە و
ﺋﺎﻣﺎژەﯾە ﺑەو ڕاﺳﺘﯽ ﯾە ﮐە ڕێﮑﺎر و ڕێﺒﺎزی ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯿﺎن دژی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐەﯾﺎن ﺑﻮوە و ﺑەﺗەواوەﺗﯽ
ﺳﺎﺧﺘە ﺑﻮوﮔﻦ و ﻧﺎﻣﯚ ﺑە ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەی ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺧەڵﮑەﮐەﯾﺎن  .ڕێﮑﺎری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ﺋەو دووە ﺋەﭼێﺘە ﻧﺎو ﺑﺎزﻧەی ھەﻣﺎن ڕێﮑﺎری دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﮐە ﻟە داﺳەﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎن و ﺋﯿﺴﻼم و ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﺑە ﺳەر ﻣەردﻣﺎ دەﮐﺎر ھﺎﺗﮕە ﺑە درێﮋاﯾﯽ ﻣێﮋووی ﺧﻮێﻨﺎوﯾﯽ
و ﺗﮋی ھەڵﺲ و ﮐەوﺗﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و ﺋﺎزارەﮐﺎﻧﯽ .
ﻟێﮕﺮە و ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم دا ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐە ﺟﺎرەک دن ﺑەﺷێﮏ ژ ﺑﺎﺑەﺗێﮑﯽ ﭘێﺸﻮوﺗﺮﻣﺎن ﺑە
ﻧﺎوی " ﮔەﻣەو وازی ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ڕووس و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ؛ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم  ،ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم  ،ﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ
ﺳﺎﯾﮑﺲ ﭘﯿﮑﯚ " ﻟە ﻣەڕ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ھەڵﻮێﺴﺘﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن ﺑێﺮﯾﻨە ﺑەر ﭼﺎﭬﯿﻦ ﺧﻮێﻨەر.
ﺋەﻣێ ﻧﭭﯿﺴﯽ ﮐﻮ  ":ﮔﻮﺗەی ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ڕۆزەﭬەﻟﺖ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە ﮐە
ﺋێﮋێ ﮔﻮاﯾە ﻟە ﻟﯿﺘﯿﻨﯚڤ  ،وەزﯾﺮی دەرەروی ﺳﯚﭬﯿەﺗﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮوە ﮐە " ﺑەﻧﺮخ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﻧﺞ ڕاﮐێﺶ ﺗﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺎوی دەوﻟەت ﻟە ھەﻣﻮو ﺋﺎورووﭘﺎدا  ،ﺋﯿڕۆ ﻟە ﺋﺎورووﭘﺎ ﻧﺎژی  ،ﺑەڵﮑﻮ ﻟەوﭘەڕی ﺑﯚﺳﻔﯚر ،ﻟە ﺋﺎﻧﮑﺎرا ﺋەژێ
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و ﺋەوﯾﺶ ﻗﺎزی ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرﮐە "  .وﯾﻨﺴﺘﯚن ﭼڕﭼﯿﻞ ژی ﻟە ﻣﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک دا ﮔﻮﺗﺒﻮوی ﮐە
" ﻣﺮدﻧﯽ ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک ...ﺗەﻧﯿﺎ ﺧەﺳﺎرێﮏ ﻧﯿە ﻟﯚ و�ﺗەﮐەی ﺑەڵﮑﻮ ﺧەﺳﺎرێﮑﯽ ﮔەورەﯾە ﻟﯚ ﺋﺎورووﭘﺎ "  .ﭼﺎرﻟﺰ
دوﮔﯚڵﯽ ﻓەراﻧﺴەﯾﯽ ژی دەﺑێﮋی ﮐﻮ " ﺋﯿڕۆ ﻣێﮋووی ﺗﻮرﮐﯿە و ڕۆژﺋﺎوا و ﺋﺎورووﭘﺎ ﻟێﮏ ﺟﯿﺎ ﻧﺎﮐﺮێﺘەوە ،
ﻓﺮەﺗﺮ ﺟە ھەر ﮐﺎﺗێﮏ  ،و ھەوڵﯽ ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک ﻟەم ﺋﺎﻗﺎرەوە ﺑێ ﺋﺎﮐﺎم ﻧەﺑﻮوە "  .ﮐە دێﺘە ﺳەرەی ﺟﺎن
ﺋﯿﻒ ﮐەﻧەدی  ،ﺋﯿﺘﺮ ﺋەو ﮐﺎﺑﺮاﯾە ھﯿﭽﯽ ﺗﯿﺎ ﻧﺎھێڵێﺘەوە و ﺋﯿﮋێ ﮐە " ﻧﺎوی ﺋﺎﺗﺎﺗﻮرک ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟە ﮐﺮدەی
ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﮔەورەﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎواﻧﯽ ﺋەم ﺳەدەﯾە ﺋﺎﮔﺎدار ﺋەﮐﺎﺗەوە  ....ﺑێﮕﯚﻣﺎن ﻧﻤﻮوﻧەﯾەﮐﯽ دﯾﮑە
ﻧﺎﺑﯿﻨﺮێ ﮐە ﺳەرﮐەوﺗﻨێﮑﯽ ﮔەورەﺗﺮ ﻟە ﻟە داﯾﮏ ﺑﻮوﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺗﻮرﮐﯿە و ﭼﺎﮐﺴﺎزﯾێﮑﯽ ﻗﻮوڵ و ﺑەرﯾﻦ
ﮐە ﻟە ﺋەﺳﺘﯚی ﺧﯚی ﮔﺮﺗﺒﻮو  ،ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪات "  .زۆرێﮑﯽ دﯾﮑە ﻟەم ھەڵﯿﺖ و ﭘڵﯿﺖ و ﭘێﺪا ھەڵ ﮔﻮﺗﻨە
ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮﯾﺎﮔە ﮐە ﺑە ﺗێﮑڕا ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎت ﮐە ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ دە ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ زاڵ ﺑە ﺳەر ڕۆژﺋﺎوا دا دەوری ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﮔێﺮاوە  .ﺋەرﻣەن و ﮐﻮرد و ﻻز و ﭼەرﮐەس
و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣەردم ﺗﺮک ژی ﮔﺎورەﺗﺮﯾﻦ ﺋﺎزارﯾﺎن ﭼەﺷﺖ ﻟە دەﺳﺖ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و وادﯾﺎرە ﺋەم ﺋﺎزار و
ﭼەوﺳﺎﻧەوەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾە ﮔﺮاﻧەی ﺋەو ﮔەل و ﻧەﺗەواﻧە و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ڕەﮔەزﭘەرەﺳﺘﺎﻧە و دژە ﻣﺮۆﯾﯽ
ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ  ،ﺋەڕای ڕۆژﺋﺎوا ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻧەﺑﻮوﮔە و ﻧﯿە و ﻓڕ و ﻓﯿﺸﺎﻟﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰﻣﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ
ﺋەﺷێ ﭘەﯾﭭﯽ ﺑێ واﺗﺎ و ﻧﺎوەرۆک ﺑێ ﺋەڕاﯾﺎن  .ﺑەوان ﭘەﯾﭭێﻦ ﺑێ ﺑﻨەﻣﺎ و درۆزﻧﺎﻧە ﺑە ڕووﻧﯽ
دەرﺋەﮐەﻓێ ﮐە ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﺑە ھەﻣﻮو ﺋﺎﮐﺎرێﮑﯽ ﻓﺎﺷێﺴﺘﯽ و دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ﯾەوە ،
داﺷێ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﺑﻮوﮔە و ﭘەی ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺟێﮕﺮەوەی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ھﺎﺗﮕەﺳە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ ".
وەﮐﯽ ﮐﻮ ھﺎﺗە ﮔەﻧﮕەﺷەﮐﺮن  ،ڕەزا ﻗﻮﻟﯽ ﻣەﺗﯿەر و ﻓەﯾﺴەڵ و ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و دەوری دژە
ﻣﺮۆﭬﺎﻧەﯾﺎن ﻟە ﭘێﮑەوە ﻧﺎﻧﯽ دەوڵەت ﯾەل دەﺳﻨﯿﺎ ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﭘێﻮەﻧﺪی ھەس ﺑە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﺷەڕی ﯾەﮐەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﯾەوە و ﺟە ﺳەر ﺋەو ﺷﯚﭘە ﺑە
ﺳەرﮐەوﺗﻮﯾﯽ ﯾەوە دەﻣەﺷﯿﻦ ھەﯾﺎ ﺳەردەﻣﯽ ﺷەڕی دووھەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  .ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﺳەرﺑﺎزﯾﯽ
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮووﺳﺎن ﻟە ﺷﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎزی ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯽ و داﮔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﯽ ﺑەﺷﯽ ڕۆژھە�ﺗﯽ
ﺋﺎورووﭘﺎ دۆﺧﯽ ﻟە ﻻﯾەن ﺋەواﻧەوە  ،ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﮔﯚڕی و ﺳەرەﺗﺎی ﺷەڕی ﺳﺎرد
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دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد  .ﺋﺎﮐﺎری ﭘەرەﺧﻮازاﻧە و ھێﺮش ﺑەراﻧەی ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺰم و ﮔەرم داھﺎﺗﻨﯽ ﺷەڕی
ﺳﺎرد و رﮐەﺑەری و رﻗەﺑەری و ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑەوە ﺷﮑﺎﯾەوە ﮐە ﺑﯿﺮۆﮐەی ﭼەپ
و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑە ﺋﺎﮐﺎری دژە ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎری و ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗەﺷەﻧەی ﮐﺮد و ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ
ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر و ﺋﯿﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺗەﻧﯿەوە  .ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ڕەش و ڕژدی دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎر و
ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺗﺎواﻧﮑﺎر  ،ﺑﻨەﻣﺎی ﺋەو ﭘەرەﺳەﻧﺪﻧەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﭘێﮏ دەھێﻨﺎ و ﺑﻮار ﺋەڕای ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ .
ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ڕۆژﺋﺎوا ﺧﯚﯾﺎن دە ھەﻣﺒەر ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺳﻮور و ﺑەھێﺰی ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ و
ﺋﺎ�ی ﺳﻮور دا ﺑﯿﻨﯿەوە و ﻟە ﮔەﻟێ ﺷﻮێﻦ دا دۆڕاﻧﺪﯾﺎن و ﺋﺎﺧﺮەﮐەی ﺋﯿﺴﺘﻌﻤﺎرئ ﺑﯚﮔەن ھەرەﻓﯿﺎ و
ﻣﺎﯾەوە ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم و ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم .
ڕێﮑﺎری ﺑەرەﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧەی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﮐﺎرداﻧەوەی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺟە ھەﻣﺒەر ﭘێﺸڕەوی ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﭘﭽەک
ﺋﺎڵﯚز و ﻓﺮە ﻻﯾەن ﺑﻮو  .ﺋﯿﻚ ژ وان ڕێﮑﺎران  ،ﭘەﻧﺎﺑﺮدﻧە ﺑەر ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺧﻮاﭘەرەﺳﺘﯽ ﺑﻮو ﮐﻮ ﻟە
دژی ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺧﻮاﻧەﻧﺎﺳﯽ و دژە ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﺑە ﮔەرﻣە ھﺎﺗە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  .ﺋەم ﺑﺎداﻧەوەی
ﺳەرﻣﺎﯾەداری ژ ﺑﯚ ﺑڕوای ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﭘەی ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺷەڕی دژە ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ  ،دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و
ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑﻮو ﮐە ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﮐﺎری ﮐﺮدە ﺳەر ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﮐﯚﻧﯿﺎن ﻟە ﺳەدەﻣﯽ ﭘﺎش ﺷەڕی ﯾەﮐەﻣﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  .ﭘێﺪاﭼﻮوﻧەوە و ڕێﮑﺨﺴﺘﻨەوەی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻧﻮێﯽ دژە ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ  ،ﺷﺮوﺷﺖ و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی
ھەﺗﺎ ﺋەو ﮐﺎﺗەی ھێﺰ و ﻻﯾەﻧە ﺳەر ﺑە ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﺰﻣﯿەﮐﺎﻧﯽ ژی  ،ﻟە ﻧﺎوﯾﺎن دا ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﮐە ﻟێﮕﺮە
ﻣەﺑەﺳﺘە ،ﮔﯚڕی  .ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ژی ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮا ﮐە ھﺎوﺗەرﯾﺐ و ھﺎوﺋﺎﻗﺎر وەﮔەرد ﺑەراﺗﺪەراﻧﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺧﯚی  ،ﻣﮋاری ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻧەﻣﺎزە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ژ ﺗﻮرﮐﯿە  ،ھەم ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ و ھەﻣﯿﭻ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﻧەرﯾﺘﯽ و ﺑﺎو ﺑەﺗﺎﯾﺒەت  ،ﭘەی ﺷەڕی دژە ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺒﻮوژێﻨێﺘەوە و دەﮐﺎری ﺑﮭێﻨێ  .ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەم
ﺑﺎداﻧەو و ﺋەم ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾەی ﭘﺎش ﺷەری دووھەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺑە ھێﺰی ﻟێ
ﺷﯿﻦ ﺑﻮو ﺟە ﺗﻮرﮐﯿە ﮐە وردە وردە دەرﮔﺎی ﺑﯚ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻧەرﯾﺘﯽ ژی ﺋﺎوە� ﮐﺮد  .ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ھەر ﺑﯚﺧﯚی
ﭘﺎواﻧﺨﻮازی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دەﺳە�ﺗﺪارﯾﯽ و ﺑەڕێﻮﺑﺮدﻧﯽ و�ﺗﯽ ﺷﮑﺎﻧﺪ  .ﭘﺎش ﺷەڕی دووھەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
و ﻟە  ۱۹٤٥دا ﯾﺎﺳﺎی ﻓﺮە ﺣﺰﺑﯽ و ﭘﺎرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دەرﭼﻮو و ﭘێﮑەوە ﻧﺎﻧﯽ ﭘﺎرﺗﯽ دێﻤﯚﮐڕات  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
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ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺧﺴﺘە ﮔەڕ  .ڵێﮕﺮە ﭘێڕە ﺋﯿﺘﺮ ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﻟە ﻧێﻮان ﺗەﯾﺎری ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻧﺎﺋﺎﯾﯿﻨﯿﺪا
دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد و ﻣێﮋووی  ۷۰-٦۰ﺳﺎڵەی دواﯾﯽ ﺗﻮرﮐﯿە  ،ﻣێﮋووی ﺋەو ﺷەڕ و ھە� و ﺑەزﻣەﯾە  ،ﺋەڵﺒەت
ﻧﺎﺑێ ﮐﻮ ڕەوﺗﯽ ﭼەپ و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ژی ژ ﺑﯿﺮ ﺑﮑﺮێﺘﻦ  .ﺟە ﻧﻮوﺳﺮاوەی ﭘێﺸﻮوﻣﺎن " ﮔەﻣە و وازی "...
ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم وەﮔەرد ڕەوﺗﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﮔەﻧﮕەﺷە ﮐﺮا و ﺋەو ﺧﺎﻟە دﯾﺎری ﮐﺮا ﮐﺎ ﭼﺎﭬﺎ
ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﻟﯿﺴﺘﯚﮐﺎ ﺧﻮە ﺗەڤ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن ﻟﯿﺴﺖ  .ﻟﯿﺴﺘﯚﮐﺎ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم وەﮔەرد ﺋﯿﺴﻼم و ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ
ژی  ،ﮐﻮ ﺧﺎڵﯽ ﮔەﻧﮕەﺷەی ﺋەم ﻧﻮوﺳﺮاوەﯾە  ،ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﮐە ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﺑەرﺑەﺳﺘﯽ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺷﮑﺎﻧﺪﺑﻮو و وەﻻی ﻧﺎﺑﻮون  .ﺳەردەﺳﺘﯽ
و زاڵ ﺑﻮوﻧﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﻟﯚ دەﯾﺎن ﺳﺎڵ ﺑەرھەﻣﯽ ﺋەو ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﻧﯿە ﺗﺎﯾﺒەﺗەی ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣە ﮐە ھەم
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ھەﻣﯿﭻ ﺋﯿﺴﻼم ﻟﯚ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﯚی دﮐﺎر ﺋﺎﻧﯿە ﺑە ﺳەرﮐەوﺗﻮوﯾﯽ ﯾەوە  .ﺷﯿﮑﺎرﯾﯽ ﯾەﮐﯽ
ﺑەراوەردﮐﺎراﻧەی ﺳەر ﭘێﯽ ﺗﻮرﮐﯿە و ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم وەﮔەرد ڕەزاﻗﻮﻟﯽ و ﻗﻮﻟﯿﺰادەی ﮐﻮڕی ﻟە ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن،
ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە دەرﺋەﺧﺎت ﮐە ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﻓﺮە ﻓﺮەﺗەرﺗەر ژ ﻋەﺟەﻣﺎن و ﺑﻨەﻣﺎڵەی ڕەزاﻗﻮﻟﯽ ﮐﺎراﺗەرﺗەر ﺑﻮو .
ﻟە ﮐﺎﺗێﮏ دا ﮐە ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﺑە ھﺎﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎری ﺑە ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و ﺋﯿﺴﻼم دەﮐﺮد و ﺋەﯾﮑﺎت  ،ﻗﻮﻟﯿﺰادەی
ﻋەﺟەﻣﺎن ﺋەو ﮐێﺸەی ﻧەﺑﻮو و ﺋﺎﺧﺮەﮐەﺷﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﺗەﺧﺖ و ﺑەﺧﺘﯿﺎﻧﯽ
ﭘێﭽﺎﯾەوە  ،ﻟێ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ھێﮋ ژی ﺑەردەواﻣە دە ﺑەرﮔﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘە دا  .ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﻟە  ۱۹٤٥دا
ﺑﻮاری ﻓﺮە ﺣﺰﺑﯽ و ﭘﺎرﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھێﻨﺎﯾە ﺋﺎراواوە ﮐەﭼﯽ ﻗﻮﻟﯿﺰادەی ﻋەﺟەﻣﺎن دەﯾﺎن ﺳﺎڵ دواﺗﺮ
ﺑەزﻣﯽ ﺗﺎﮐە ﺣﺰﺑﯽ  ،ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑەﻋﺴﯽ داﺳەﭘﺎﻧﺪ و ﺣﺰﺑﯽ ڕەﺳﺘﺎﺧﯿﺰی ﭘﯿﮑەوە
ﻧﺎ ﮐە ﺳەری ﺧﯚی و ڕژﯾﻤەﮐەﺷﯽ ﺧﻮارد .
ھەڵﺲ و ﮐەوﺗﯽ ﺗﺮﮐﺎن دە ژێﺮ ﻧﺎوی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ وەﮔەرد ﮐﻮرد و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد
ﻟەم ﺳﺎ�ﻧەی دواﯾﯽ دا ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ھەﻣﺎن ﺋﺎﮐﺎری ﮐﺮاوەﯾﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣە ﻟﯚ ﯾﺎری و ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ.
وەک ﺋەﺑﯿﻨﺮێ ﮐﺎرﺑەدەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮک ﺗەﻧﺎﻧەت ﺳڵ ﻟە ﺋﺎ�ی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻧﺎﮐەﻧەوە و ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﺷﺘﯿﺎن
ﻟەﮔەڵ پ ک ک دەﺳﺖ ﭘێﮑﺮد و ﺑەﺷﯽ ﺋەوەﻧﺪەﺷﯿﺎن ھەس ﮐە ﭘﺎش ﺗێﮑﺪاﻧﯽ ﺋەو ڕەوﺗە دﯾﺴﺎ دەس
ﭘێ ﺑﮑەﻧەوە  ،ﮔەر ﭘﯿﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژ ﺑﺨﻮازێ  .ﺑەراوەردی ﺋەم ﺋﺎﮐﺎرەی ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮرﮐﺎن
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ﻟەل ﻣە�ی ﻋەﺟەﻣﺎن و ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ دﯾﺴﺎن ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە دەرﺋەﺧﺎت ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﻧﺰﯾﮑﯽ
ڕەﮔەزی و زﻣﺎﻧﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯿﯽ ﮐﻮرد و ﻋەﺟەم ﻧەی ﺗﻮاﻧﯿە و ﻧﺎﺗﺎﻧێ درﮔﺎی ﯾﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯚ ﻣەﻻی
ﻋەﺟەم ﺋﺎوە� ﺑﮑﺎت و ﻣەﻻ ﻋەﺟەم وەک ﺟﻨﺪۆﮐە ﻟە ﺑەر ﺋﺎ�ی ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەڕەون .
ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ دڵﯽ رؤژﺋﺎوا و ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﺎن دەورێﮑﯽ ھەﺗﺎ ﺑﯿﮋی دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﻟە
دژی ﮔەل و ﻧەﺗەوﯾەل ﻧﺎو ﺗﻮرﮐﯿﺎی ﺑﯿﻨﯽ  .ﻟەل ﺋەﻣەﯾﭻ  ،ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﻟﯚ ﺳﺎ�ﻧێﮑﯽ ﻓﺮە ) دەﯾﺎن
ﺳﺎڵ ( ﺑە ﮐﺮدەوە دەرەﺗﺎﻧﯽ ﺳەرھەڵﺪاﻧەوەی ﺧەﻻﻓەﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻧەک ھەر ﺑە ﺗەﻧێ ژ ﺗﻮرﮐﯿە ﻟێ
ﺑەﻟێ ﺟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ژی ﻧەھێﻼ  .ﻟێ ﮐﺎﺗێﮑە  ،ﻟە دۆﺧﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺋەم دواﯾﯿﺎﻧەدا  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳەری ھەڵﺪا و ﺑﻮوﮔە ﯾﺎرﯾﮑەرێﮑﯽ دﯾﺎری ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە و ﺗﺎڕادەﯾەﮐﯿﺶ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  ،ھەر ھەﻣﺎن ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﺋەوەﻧﺪی ﻟەﺑﺎرا ﺑﻮو و ﺋەوەﻧﺪە ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺎری ﺑﯚ ﮐﺮدﺑﻮو ﮐە
ﻧەک ھەر دەرەﺗﺎﻧێﮏ ﻟﯚ ﺧﯚی ﺑﺒﯿﻨێﺘەوە ﻟﯚ ﯾﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻟێ ﺑەﻟێ دەوری ﻓﺮە ﮔﺎرﯾﮕەر و ﺑەرﺑەﭼﺎڤ
ژی دە وێ ﺑﺎرێ دە ﺑﮕێڕی  .ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ھێﮋ ﻧەﻧﺎﺳﺮاوە و
ﺑﺎﺳﯽ ﻧﯿە  .ﺋەم دﯾﺎردە ﺑە ڕواڵەت ﻧﺎﻣﯚ ﺑە ﻣێﮋووی ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ  ،ﺑە ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم و
ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە دەرەوەی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺗﻮرﮐﯿە و ﻧەﻣﺎزە دەوری ﺋﺎﺷﮑﺮا و ﻧﮭێﻨﯽ
رۆژﺋﺎوا و ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ھﺎﺗﻮەﺗە ﮔﯚڕێ و ﺷﯿﺎوی ﻗﻮوڵ ﺑﻮوﻧەوﯾە  .ﺑە ﺑێ ﺗێ ﮔەﯾﺸﺘﻨﯽ ڕاﺳﺖ
و دروﺳﺖ ﻟە ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ﻣێﮋﯾﻨە و ﮐﺎرﻧﺎﻣەی دەﯾﺎن ﺳﺎڵەی  ،ﺷﺮۆﭬەی ﺗﻮرﮐﯿەی ﺋﯿڕۆژی ﮔەﻟێ
زەﺣﻤەﺗە .
ﺑڕە ﻗﻮوڵ ﺑﻮوﻧەوەﯾەک ﻟە ڕەوﺗﯽ ﺳەرھەڵ داﻧەوەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە و ﺑﻮوﯾەرێﻦ ﭘێﻮەﻧﺪﯾﺪار ،
ﺳﺮوﺷﺖ و ﻣﺎﮐﯽ ﺋەم ڕەوﺗە ﭘﺘﺮ ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﻟە ھەرﺗﮏ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ دا ﺷﮑﺎ  ،وەک ﺋەوەی ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ دﯾﺎرﯾﺎن ﮐﺮدﺑﻮو  .ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﻧەی ﺗﺎﻧﯽ
ﮐﻮ ﻧەﺗەوەی ﺳﺎﺧﺘەی ﯾەک دەﺳﺖ ژ ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەل ﺗﻮرﮐﯿە ﭘێﮏ ﺑﮭێﻨێ و ھەر وﺳﺎ ژی دە ھەﻣﺒەر
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻧەرﯾﺘﯽ و ﺑﺎوی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ دا ﻧە ﺑەﺗەﻧێ ﺳەرﮐەﻓﺘﯽ ﻧەﺑﻮو ﻟێ ﺑەﻟێ ﺑﻦ ﺑﺎﻧﺪۆرا وی
ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ ھەرەﺳﯽ ھێﻨﺎ ژی و ﺗەﭘﯽ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮو ﮐە ﺑەرﮔﯽ ﻧﻮێﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
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ﻟە ﺑەر ﺑﮑﺎت  .ﻧەﺗەوەی ﮐﻮرد و ﺑﺰاﭬێ ﻧەﺗەوەﯾﯽ وی دﮐﺎری ڕۆل و دەورێﮑﯽ ﻓﺮە ﮐﺎرﯾﮕەری ھەﺑﺎ دە
ﺷﮑﺴﺘﻨﺎ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰم و ﺳﯿﺎﺳەﺗﺎ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ێﻦ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم  ،ﻟێ پ ک ک ﺋەو دەرﻓەت ژ ﮐﻮردان رە
ون دا ﮐﺮ و ﺑﻮوە ھﯚﮐﺎری ﺑەھێﺰ ﺑﻮوﻧﯽ ﻓﺎﺷﯿﺰﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ھەﯾﺎ ڕەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐﺎرێ ﺧﻮە ﮐﺮ
و ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﮐﯚﻧﯽ ﺷﮑﺎﻧﺪ .
ﮐەﻣﺎڵێﺰم ﺟﻮورە ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﭼﯿﻨﺎﯾەﺗﯽ ﺧﻮە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﭼﯿﻨﯽ ھەرە ﺑﺎ�ی دەﭘﺎراﺳﺖ و ﻟە ڕاﺳﺘﯽ
دە ﺷﺘێﮑﯽ ﺋەوﺗﯚی ﭘەی ﻗﺎت و ﺗﻮێﮋەﮔەل ﻧەدار و ھەژاری ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﭘێ ﻧەﺑﻮو  .ﺷﺮۆﭬەی ﺟﺎﺷﻮا
ھﯿﻨﺪرﯾﮏ ) (Joshua Hendrickﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی زاﻧﮑﯚی ﻟﯚﯾﯚﻻی ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ )(Loyola University Maryland
ﻟە ﭘەرﺗﻮوﮐﯽ- " Gülen The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the World -
ﮔﻮﻟەن ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻧﺎدﯾﺎری ﺑﺎزاڕی  -ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﯿﺴﻼم ژ ﺗﻮرﮐﯿە و ﺟﯿﮭﺎن " ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە ﮐە ڕەوﺗﯽ
ﺳەرھەڵﺪاﻧەوەی ﺋﯿﺴﻼم ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ﻣﯿﻨﺎ ھﺎﺗﻨە ﮔﯚڕێﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ) (Market Islamﺟە
ھەﻣﺒەر ﺋﺎﺑﻮوری ﻧﺎﺋﯿﺴﻼﻣﯽ زال ﺑە ﺳەر ﺗﻮرﮐﯿە و ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ ﺋەﺧەﻣڵێﻨێ  .ﮔﯚڕ ﺗێڕواﻧﯿﻨﯽ ﺟﺎﺷﻮا  ،ﺧەڵﮑە
ﺑێﺒەش ﮐﺮاوەﮐەی ﺗﻮرﮐﯿە ﻟە داھﺎت و ﺧێﺮ و ﺑێﺮی ﺋﺎﺑﻮوری ﺋەو و�ﺗە  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ ﺧﻮازﯾﺎری
ﺑﺮاﺑەﺷﺎﻧەی ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺑﻮون و ﻣەﻻ ﻓەﺗﺤﻮ� ﮔﻮﻟەن ڕﯾﮑﺎری ﺋەم ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾەی
ﻟﯚﯾﺎن ﺋﺎوە� ﮐﺮد  .ﺟﺎﺷﻮا ھﯿﻨﺪرﯾﮏ ھەوڵﯽ ﺋەوە ﺋەدات ﮐە ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﭼﯿﻨﺎﯾەﺗﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﭼەق
ﺑەﺳﺘﻮوی ﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺗﻮرﮐﯿە و دەوری ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ڕەﻧﮓ و دەﻧﮓ و ﺑەرگ ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺑە ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﻧێﻮان
ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ وەﮔەرد ﺋﺎﺑﻮوری ﻧﺎﺋﯿﺴﻼﻣﯽ واﺗە ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑﺒەﺳﺘێﺘەوە و ﺑەﻣەش ﻣێﮋووی
ﺗﻮرﮐﯿە و دۆﺧﯽ دژﺑەرﯾﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟەو و�ﺗە وەک ﺋﺎﮐﺎم و ﺑەرھەﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ﮐﺎرﻧﺎﻣەﮐەی دێﺰەﺑە
دەرﺧﯚﻧە ﺋەﮐﺎت  .وەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ ھﺎﺗە ﮐﺮن ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﮐﯚن ﺑە ھەﻣﻮو ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی
ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﯾەوە ﺟێﮕەی ﭘەﺳەﻧﺪ و ﺋﺎﻓەرﯾﻨﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﺑﻮو  .ﺋﺎﺑﻮوری
ﺋﯿﭙﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری دە ﻣێﮋ دە ﺋﺎﮐﺎری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑە ﺧﯚوە ﮔﺮﺗﺒﻮو و ﺋﺎﺑﻮوری ﺗﻮرﮐﯿەی
ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ژی ﭘﺎرەک ﺑﻮو ژ ﺋﺎﺑﻮوری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  .ﺗێﮑەڵﯽ ﺗﻮرﮐﯿەی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺑە ڕۆژﺋﺎوا ﺟە ﮔﺸﺖ
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ﺑﻮارێﮏ دا ﭘڕ ﺧﻮەش ﺧﻮﯾﺎ ﺑﻮو و ﺑﻮوﻧە ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﻧﺎﺗﯚ و ھەوڵﯽ ﺑﻮوﻧە ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﯾەﮐﯿەﺗﯽ ﺋﺎورووﭘﺎ و
ﺋﺎﺳﺎﻧﮑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳەرﺑﺎزی ژ ﺑﯚ ﺗﻮرﮐﯿە ﺑە ﺗێﮑڕا رەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەن .
ﭘێﺪاﮔﺮی ﺟﺎﺷﻮا ھﯿﻨﺪرێﮏ ﻟە ﺳەر ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﻧﺎﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ﮔﺮﻓﺘێﮑﯽ دﯾﮑەش
ﺗێﺮێﺘە ھﯚﻟێ ﮐە ﺋەوﯾﭻ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﯾە  .دە ھەﻣﺎن ﻧﻮوﺳﺮاوەی ﭘێﺸﻮوﻣﺎن ) ﮔەﻣە و وازی
 (...ﺋەڤ ﭼەﻧﺪ ھﺎﺗە ﮔەﻧﮕەﺷەﮐﺮن ﮐﻮ زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪی ھەری دﯾﺎرێ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و
ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﺋەﻣﯿﻠﯽ دورﮐﮭﺎﯾﻢ )(Emile Durkheimی ﭼەواﺷە ﮐﺮدەوە و
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺗﺎزەﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ) ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ( وەﮐﯽ ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺗﺮﮐﺎن ﺗێﯚرﯾﺰە ﮐﺮد .
ﺋەوەش ﮔەﻟێ ﺑﺎش زاﻧﺮاوە ﮐە ڕەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻧەﻣﺎزە ﺋﯽ دە ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن زۆر ﺑە ﺧەﺳﺘﯽ داﮐﯚﮐﯽ
ﺟە ﺗﻮرﮐﭽﯿەﺗﯽ رەوﺗەﮐەﯾﺎن دەﮐەن  .ھەر ﺟﺎﺷﻮا ﺑﯚﺧﻮە دەﺑێﮋێ ﮐﻮ  ) " :ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﯾەل( ﻓﺮە ﻓﺮەﺗﺮ
ﻟەوەی ﮐە دەﯾﺎﻧەوەی ﺧﯚﯾﺎن وەک ﺷەﻗڵﯽ ﺟێﮕﺮەوە )(alternative

ﺑﯿﻨﻮێﻨﻦ  ،ﺗﻮرﮐﭽﯿەﺗﯽ ﻟە

ڕەوﺗەﮐەﯾﺎن داﯾە ؛ ڕەوﺗەﮐەﯾﺎن ﮐەﻣﺘﺮ ﺋﯿﺴﻼﻣﭽﯿەﺗﯽ و زۆرﺗﺮ ﺗﻮرﮐﭽﯿەﺗﯽ ﯾە "  .ﺗﻮرﮐﭽﯿەﺗﯽ وەک
ﻧﺎﺳﯿﻨﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ھەرە زەﻗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗﺮﮐﺎﻧە ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت دژی ﺋﺎﯾﯿﻨەﮐەﯾﺎﻧە ﮔﯚڕ
ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﺋﯿﺴﻼم  .ﺑەم ﭘێ ﯾە دەﺑێ ﮐﻮ ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﮐە ھێﮋ دە ﺑﻦ داھﯚڵﯽ
ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ دا ﺋەﻣەﺷێ  ،ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﺋﺎﺑﻮوری و ﺑﺎزاری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺟە ھەﻣﺒەر
ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﻧﺎﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری زﯾﺎ ﮔﯚک ﺋﺎڵﭗ و ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ داﺑﻨﺮێ ﮐە ﺋەﮐەﻓێﺘە
دەرەوەی زاﻧﺴﺘﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣێﮋوو  ،ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﺳەردەﻣێﮏ دا ﮐە ﺷﺆڕﺷﯽ
دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری دﯾﮋﯾﺘﺎڵﯽ ﺑﻮاری دﯾﺮۆﮐﯽ ﭘەی ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰم ﻧەھێﺸﺘﻮەﺗەوە ھەر وەک ﭼﯚن ﻟەم
ﺳەردﻣەدا ﺑﻮارێﮏ ﺋەڕای ﺋﺎﺑﻮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺧەون و ﺧەﯾﺎڵێﺶ ﻧﯿە و ﺋەوەش ﺧﻮﯾﺎﯾە ﮐە ﺗﺎﮐە
ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣێﮑە ﺑﻮاری ﺟﻮوڵەی ﻟە ﺋﯿﺴﻼﻣﺪا ھەﺑێ ﻋﺮووﺑەی ﻋﺎرەﺑﺎﻧە ﻧەوەک ﺗﻮرﮐﭽﯿەﺗﯽ  .ﺟﺎﺷﻮا
ھێﻨﺪرێﮏ ﺋێﮏ ژ وان ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺴﯿﻨەﯾە ﮐە ﺑە ﺗێﺮ و ﺗەﺳەﻟﯽ ﮐﺎر وەﺑﺎن دﯾﺎردەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﻧەﻣﺎزە
ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن و ﺧﺰﻣەت ﮐﺮدوە و ﮐﻮرت ھێﻨﺎن و ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯿەﮐەی  ،ﺋﺎﻣﺎژەﯾە ﺑەو ڕاﺳﺘﯽ ﯾە ﮐە
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ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﺎ ﺟﺎﺷﻮا ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﺋﺎﮔﺎداری وردەﮐﺎرﯾەﻟﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﯾەﮐﯽ ﺗێﮑﭽڕژاو و ﺗێﮑەل و ﭘێﮑەڵﯽ
وەﮐﻮ ﺗﻮرﮐﯿە ﺑەو ﻣێﮋووە ﺋﺎﻟﯚزەﯾەوە ﻧﯿﻦ.
ﻓﺮەش ﻧﺎزاﻧﺴﺘﯿﺎﻧەﺗەرﺗەر ژ ﺟﺎﺷﻮا ھﯿﻨﺪرﯾﮏ  ،ﺷﺮۆﭬەی ھێﻠێﻦ ڕۆز ﺋﯿﺒﺎوگ )(Helen Rose Ebaugh
ﻟە ﭘەرﺗﻮوﮐﯽ " ھەرای ﮔﻮﻟەن ؛ ﻟێﮑﺪاﻧەوەﯾەﮐﯽ ﮐﯚﻣەڵﻨﺎﺳﺎﻧە ﻟە ﻣەڕ ﺑﺰاﭬێﮑﯽ ڕەگ داﮐﻮﺗﺎو ﻟە
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻧەرﻣەڕ-

" The Gülen Movement A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in Moderate Islam

ﮐە ﺗێﯿﺪا ﺳەرھەڵﺪاﻧەوەی ﺋﯿﺴﻼم ژ ﺗﻮرﮐﯿە و ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﺗﯽ ﻟەدەرەوەی ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣەت
و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی دەوڵەﺗەﺗﯽ ﺗﻮرﮐﯿە دا ﺋەﺑﯿﻨﯽ و ﺋﯿﮋێ ﮐە  " :ﺋەو ڕەوﺗە ) ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ ( ﭘﺸﺖ ﺑە ﺋﺎﯾﯿﻦ و
ﻓەرھەﻧﮓ و ﭘەروەردەﮐﺮدن و دوور ﻟە ﺳﯿﺎﺳەت دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﯽ داﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻧﯽ دەرەﺗﺎن
ﻟﯚ ﺟﯿﻠﯽ ﺗﺎزەﭘێﮕەﯾﺸﺘﻮوی ﺗﻮرﮐﯽ "  .ﺋەم ﺧﺎﻧﻤە ﭘﺮۆﻓﺴﯚرە ژی وەک ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن و
ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ھێﻠێﺮی داﮐﯚﮐﯚﯾﮑﺎرێﮑﯽ ﭼەواﺷەﮐﺎری ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەﻧە ﮐە ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ وەک ﺋﯿﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن
ﺋەﻧﺎﺳﺮێ  .ﮐەﯾﻦ و ﺑەﯾﻦ و ﭘێﻮەﻧﺪی ﺣﺎﺷﯿﺮەﺗﯽ ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن وەﮔەرد ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە دا ﻟە ﻻﯾەن
وﯾﮑﯿﻠﯿﮑەوە ) (wikileakﺑە ڕووﻧﯽ ﻟە ﻗﺎو دراوە و ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺑﻮوﮔە  .ﻣﺎک و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﻻﯾەﻧﮕﺮاﻧەی ھێﻠێﻦ
ﺑﯚ ﮔﻮڵەن ﻟە ﭘەرﺗﻮوﮐەﮐەی دەق دژی ﺋەو ﺑەڵﮕەﻓﯿﻠﻤەی " ﮐﻮﺷﺘﻨﯽ ﭘەروەدە - KILLING ED A

" Documentary Film About Charter Schools, Corruption, and the Gülen Movement in Americaﯾە ﮐە ﻟە
ﺳەر دەوری ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗێﮑﺪەراﻧە و ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼێ ﮐﺮﯾﺎﮔە  .ﻟﯚ
ﺋەم ﺧﺎﻧﻤە ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم وەک ﺧﯚی و وەک ﺋەوەی ﮐە ﻟە ﻣﯿﮋووی
ﺗﻮرﮐﯿە دا ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮﯾﺎﮔە  ،ﺑﻨﺎﺳێ .
ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﮐەﺳﺎﻧﯽ وەﮐﯽ ھێﻠێﻦ ڕۆز  ،ﺋەوە زاﻧﯿﺎری زاﻧﺮاوی ﮔﺸﺘﯽ ﯾە ﮐە ﭘەی ﻧﻤﻮوﻧە ﭼﺎﮐﺴﺎزی
ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮرﮔﺖ ﺋﯚزاڵ ﺑﻮاری ﺑە ﮔەﺷەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﮐﺎن دا و ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﺑﻮرژوازی
ﺋﺎﻧﺎﺗﯚﻟﯽ ) ﺑەورەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻧﺎﺗﯚﻟﯽ ( ﺑەرھەم و ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەو ﭼﺎﮐﺴﺎزﯾەی ﺋﻮزاڵ ﺑﻮو  .دﯾﺴﺎ ﺋەوەﯾﭻ ﺋەزاﻧﺮێ
ﮐﻮ ھەڵﺪاﻧﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ و ﭼەپ و ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺟە ﺗﻮرﮐﯿە ﻟە ﺳﺎ�ﻧﯽ  ۷۰و
 ۸۰ﮐﺎﻧﺎ ﮔەﯾﺸﺘە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺧﯚﺗێ ھەڵﻘﻮرﺗﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﻟە ﮐﺎروﺑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و
11

ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺋەو و�ﺗە و ﺋەوە ﺳﭙﺎی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﺑﻮو ﮐە ﭘەی ﻣەﺑەﺳﺘﯽ دژاﯾەﺗﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم
و ﺳەرﮐﻮت و ﺑەرﺑەﺳﺖ ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ دەﻧەی ﺑﯿﺮ و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ دا و ﺋەﻣەش
ڕەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮە ﺑەھێﺰ ﮐﺮد  .دەوری ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم وەﮐﯽ دەوڵەت و ﺳﯿﺎﺳەت ﻟە ﭘێﮕەﯾﺎﻧﺪن
و ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ژ ﺗﻮرﮐﯿە ڕاﺳﺘﯿێﮑﯽ ﺣﺎﺷﺎ ھەڵ ﻧەﮔﺮە .
ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ دژە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ دژە ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺑەﺗێﮑﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە و ﻟﯚ
ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ  ،ﻓﺮە ﻓﺮەﺗەر ﻟەوەی ﻟێﮕﺮە ﮔەﻧﮕەﺷە ﮐﺮاوە ھەڵ ﺋەﮔﺮێ  .ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرە و ﺗﺎ ڕادەﯾەک
ژی ﺟەﻓەﻧﮕﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﻧە ﭬﺮ دە ﺋەوەﺳە ﮐە ﺟﺎﺷﻮا ھﯿﻨﺪرﯾﮏ و ھێﻠﯿﻦ ڕۆز ﻣﮋارەﮐە ﮔﺮێ ﺋەدەﻧەوە
ﺑە ﺗﻮێﮋی وردﮐە ﺑﻮرژوای ﺗﻮرﮐﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻧەرﻣەﺑڕی ﺗﺮﮐﯽ و ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﺋﺎﺑﻮوری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﻧﺎﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﻧﺎوﺧﯚی ﺗﻮرﮐﯿە و ﺋﯿﺪی ﺋەو ڕاﺳﺘﯽ ﯾە ﻧﺎﺑﯿﻨﯿﻦ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐﻮێﺮی ﺋەﮐەﻧەوە ﮐە
ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ ﺑﯚ ﻧﻤﻮوﻧە ﻟە ﺳەر ﭼەواﺷەﮐﺎری ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮرﭼەﺷﻤەﺳﯽ و دژاﯾەﺗﯽ
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﻟە ﭘﻠەی ﯾەﮐەﻣﺪا ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە و دواﺗﺮﯾﺶ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا  ،ﻟە ﻻﯾەن ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺟﯿﮭﺎﻧﯿەوە ﺳﺎزﮐﺮاوە و دەﮐﺎر ھێﻨﺮاﮔە  .ﯾەﮐەم ﺑﺎزﮔەی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﻟﯚ دەرەوەی ﺗﻮرﮐﯿە
ﭘﺎش ھەرەس ھێﻨﺎﻧﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰﻣﯽ ﻋﺮووﺳﺎن ) (۱۹۹۱ھﺎﺗە ھﯚﻟێ و ﻟﯚ ﮐﯚﻣﺎرﯾەل ﺋﺎﺳﯿﺎی ﻧﺎوەﻧﺪی و
ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ﺋﯿﻨﺪۆﻧﯿﺰﯾﺎ و ﺳﻮودان وﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وﺗەﻧﺎﻧەت ﻣەﮐﺰﯾﮏ و ژاﭘﯚن ھەﻧﺎردە ﮐﺮا.
ھەﻧﺎردەﮐﺮﻧﺎ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺷەڕەﻧﮕێﺰ ﺗەﻧﯿﺎ ﮐﺎری ﻣەﻻ ﺧﻮﻣەﯾﻨﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن ﻧەﺑﻮو ﺑەڵﮑﻮ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ژی
ﭘێﯽ ھەل ﺳﺎ  .ﺋەﻣەش ﻟەو ﺳﺎ�ﻧە و ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﺑﻮو ﮐە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯽ و وردﮐەﺑﻮرژوای ﺗﺮﮐﺎن
ھێﺸﺘﺎ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺋﺎﺑﻮوری ﯾە ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﮐەﯾﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﻧﺎوﺧﯚی ﺗﻮرﮐﯿە دا ﻣﺴﯚﮔەر ﻧەﮐﺮدﺑﻮو و
ﺳﺎ�ﻧێﮑﯽ ﭘێ ﭼﻮو ھەﺗﺎ ﺑەﻧﺎو " ﺑەورەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻧﺎﺗﯚﻟﯽ "  - Anatolian Tigersی ﺳەر ﺑە ﮔﻮﻟەن ﺧﯚﯾﺎن
ﻟە ﺳﺎزﯾﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧێ ﺗﻮﺳﮑﯚن  (-Turkish Industrialists Confederation (TUSKON,ﻟە
 ۲۰۰٥ڕێﮏ ﺧﺴﺖ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺋﺎﺳﯿﺎ ﯾﺎن داﻣەزراﻧﺪ  .ﺋەم ڕاﺳﺘﯿە ژی ﺋەڤ ﭼەﻧﺪ ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ ﮐە ﺟﺎﺷﻮا
ھﯿﻨﺪرﯾﮏ و ھێﻠﯿﻦ ڕۆز ﯾﺎن ﺋﺎﮔﺎﯾﺎن ﺟە ﻣێﮋﯾﻨەی ڕەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ژ ﺗﻮرﮐﯿە و ﮔﻮﻟەﻧﭽێەﮐﺎن ﻧﯿە ﺋﺎﻧﮑﻮ
ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ ﮐﻮێﺮ و ﭼەواﺷەی ﺋەﮐەﻧەوە  .ﮔﻮﻟەن و ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﻟە ﺳەر ھەﻣﺎن ﺷێﻮازی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ
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و ﺑە ﯾﺎرﻣەﺗﯽ و ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری و ﺋﺎﺳﺎﻧﮑﺎری ﮐﺎرﯾﮕەری ﻧﺎﺗﯚ و ﺳﯽ ﺋﺎی ﺋەی و ﮐەﺳﺎﻧێﮏ وەک ﺑﻨەﻣﺎڵﯽ
ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن و ﺟەﯾﻤﺰ ﺑەﯾﮑﺮ و ﮐﯚﻓﯽ ﻋەﻧﺎن و ﻣﺎدﻟﯿﻦ ﺋﯚﻟﺒﺮاﯾﺖ و ﮔەﻟەﮐﯽ دن دزەﯾﺎن ﮐﺮدوەﺗە ﻧﺎو ﺟەرﮔەی
ﭘﺘﺮ ﻟە ﺳەد و�ت ) ﺋﯿﺪی ﺑﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻮەﺳﺘێ ﮐە ﺗﺎﭘﯚﯾﺎﻧە ( و ﺑەدزﯾەوە و ﺑە ﻧﮭێﻨﯽ
و ﻧﺎوی ﺧﺎﭘێﻨەرەوە وەک ﻣڵە و ﺧﯚرە ﺧﯚﯾﺎن ﻟێ ﻣ�س داوە و ﮐﺎروﺑﺎری دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەﯾﺎن ﺋەﻣەﺷێﻨێﻦ .
ﺋەوەی ﮐە ﺑﻮاری وﻟﻮ ﮐﺎر و دزەﮐﺮدﻧێﮑﯽ ﺋەڕای ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ڕەﺧﺴﺎﻧﺪوە ﺋەو ھﯚﮐﺎرە ﮐﺎرﯾﮕەرە دەرەﮐﯿە
وەک ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﮐﻠﯿﻨﯿﯚﻧە ﻧەوەک وردﮐەﺑﻮارژوای ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺗﻮرﮐﯽ ﺑە ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﺎی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﯾەوە .
ﺋەﻣەش ﺋەو ڕاﺳﺘﯿەﯾە ﮐە ﺧﺎﻣەﺑەدەﺳﺘﺎﻧﯽ ھﯚﮔﺮی ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن ﻧﺎی ﺑﯿﻨﯿﻦ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑەﻣەﺑﺴﺘﯽ
ﺧﺎﭘﺎﻧﺪن ﭘﺸﺖ ﮔﻮێﯽ ﺋەﺧەن.
ﻣﺎوەﯾەک ﻟەﻣەوﺑەر ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑڕە ﺗەوژﻣێﮑﯽ ﺧﺴﺘە ﺳەر ﺗﻮرﮐﯿەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد
ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری و ﮐﺎرﺋﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺋەڕای ڕەوﺗﯽ ھﯚﭬﺎﻧەی داﻋﺸەﯾەﮐﺎن ﺟە ﺳﻮورﯾە و ﮐﺎرداﻧەوەی ﺋەردۆﻏﺎن
ژی ﺋەڤ ﺑﻮو ﮐە ھەڕەﺷەی ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾەل ﮐﺮد ﮐە ﮔەر زۆر ﻟە ﺳەر ﺋەو ﻣﮋارە ﺑڕۆن ﺋەوە ﺋەو ژی
دەوری ﺋەوان ﻟە ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ داﻋﺶ و ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﻗﺎو ﺋەدات  .ﺋەو ھەڕەﺷەی ﺋەردۆﻏﺎن
ﮐﺎری ﺧﯚی ﮐﺮد و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾەل ﮐﭗ ﺑﻮون و ﺑێ دەﻧﮕەﯾﺎن ﻟێ ﮐﺮد  .ﺋەو ﺑەزﻣەش ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﺋﺎﻧﮑﻮ
ﻧﺎڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑە ﺑەرﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﻧﮭێﻨﯽ ھﺎوﺑەﺷﯽ ﻧﺎﺗﯚ و ﺳﯽ ﺋﺎی ﺋەی ) (CIAو ﺗﻮرﮐﯿە و
ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ دﯾﮑە ﻟە و�ﺗﺎﻧﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ وەﮐﻮ ﺋﯚردوﻧەوە ھەﺑﻮو ﮐە ﺑە ﺑەرﻧﺎﻣەی ﮔﻼدﯾﯚ ب )(Gladio B
ﻧﺎو ﻧﺮاﺑﻮو  .ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﯾەل ﺗﻮرﮐﯿە ﺑە ﺋەردۆﻏﺎن و ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەﻧەوە و و�ﺗەﮐەﯾﺎن ﺗﻮرﮐﯿە  ،ﯾﺎرﯾﮑەرێﮑﯽ
ھەرە ﮔﺮﯾﻨﮓ و ﮐﺎرای ﺋەو ﺑەرﻧﺎﻣە ﺑﻮو و ﭘەروەردەﮐﺮدﻧﯽ ڕەﺷەﮐﻮژی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﺗەﯾﺎرﮐﺮدﻧﯿﺎن و
ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯿﺎن و ﮐﺎراﮐﺮدﻧﯿﺎن ﻟە ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ و ڕۆژھە�ﺗﯽ ﻧﺎوەڕاﺳﺖ و ﺋﺎﺳﯿﺎی ﻧﺎوەﻧﺪی ھەﺗﺎ ﺋەﮔﺎﺗە
ﺗﻮرﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ  ،ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە و ﻟە ژێﺮ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗﯚ و ﺑەﺷﺪاری ﭼﺎﻻﮐﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ و
ﺋەردۆﻏﺎﻧﭽﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯿەوە ﺑەڕﯾﻮە ﺋەﭼﻮو  .دەوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﯾەل ﺗﻮرﮐﯿە ﻟەو ﺑەزﻣە ﻧﮭێﻨﯽ ﯾە دە
ﺑەﺗەﻧێ ﺑە داﻋﺸەوە ﺗﻮاو ﻧﺎﺑێﺖ ﺑەڵﮑﻮ ﻟە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﻓﺮە ﺑەرﻓﺮاوان ﺗەرﺗەری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ﮔﯚڕ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
ﺑەرﻧﺎﻣەی ﮔﻼدﯾﯚ ب دﯾﺎری ﮐﺮاﺑﻮو وﺑەرێﻮە ﺋەﭼﻮو  .ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەوە ﺋەﺷﯽ ﺋەو ﭼەﻧﺪ ﺑەﺑﺎﺷﯽ ﺑێﺘە
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زاﻧﯿﻦ ﮐە دەﺳﺘﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ) دەوڵەﺗﯽ وەک ﺗﺎﻗﻤﯽ ﺋەردۆﻏﺎن و ﭘﺎرت و دەوڵەﺗەﮐەی و ﮔﻮﻟەن
و ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﻣﯿﻨﺎ دەوڵەﺗﯽ ﺳێﺒەر ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺗﺎرﻣﺎﯾﯽ ( ﻟە ﺳﺎزﮐﺮدن و ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری داﻋﺶ و ﮐﺎرﺋﺎﺳﺎﻧﯽ
ﻟﯚﯾﺎن  ،ﭘﺎرەک ﺑﻮو ژ ﺑەرﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﮔەﻟێ ﺑەرﻓﺮەﺗەر و ﻗﻮوڵ ﺗەری ھﺎوﺑەﺷﯽ ﺗﺮﮐﺎن و ﻧﺎﺗﯚ و ﺳﯽ ﺋﺎی
ﺋەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و دەزﮔﺎ ﺳﯿﺨﯚڕﯾەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  .ﺋەم ﺧﺎﻟەش ﻟە ﺗێﮑڕای ﺷﺮۆﭬەﮐﺎرﯾﯽ ﻧﻮوﺳەر
و ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺴﯿﻦ ﯾەل ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ دﯾﺎر ﻧﯿە و ﯾﺎﺳﺎی ﻧﮭێﻨﯽ ﮐﺎرﯾﯽ و ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﻧﮭێﻨﯽ دەوڵەﺗﯽ ﺑﻮاری
ﺋەوەﯾﺎن ﻧﺎداﺗێ ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت  ،ﮐﻮردەﮐەۆ ﻣﺎﭼﯚ ﺑە ﺳﻮوﺳەش ﺋﺎﻣﺎژەی ﭘێ ﺑﮑەن  .ﺑﺎ ﺋﯿﺪی ﮔەﻧﮕەﺷە
و ﺷﺮۆﭬەﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻮەﺳﺘێ .

ﺑەڵﮕە ھەواڵێﮏ ژ دەوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﻟە ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ) ﻟە ﭼﯿﻦ (
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ﭘﺎﺷﺨﺎﻧﯽ ھﺰرﯾﯽ ﮐﻮردﯾﯽ ﭼەواﺷەﮐﺮاوی ڕەوﺗﯽ ﮔﻮڵەﻧﭽﯿەﮐﺎن

ﺷﮑﺎﻧﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﻟە ﺷەڕی ﯾەﮐەﻣﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮوﯾەرەک ﮔەﻟەک ﮔﺎرﯾﮕەر و ﮔﺮﯾﻨﮓ
ﺑﻮو ﮐە ڕوﺧﺴﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺟﯿﮭﺎن و ﻧەﻣﺎزە ﺧﺎک و ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەل ژێﺮ دەﺳە�ﺗﯽ
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾەﻟﯽ ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﮔﯚڕی  .ﻓﺮەﯾەک ﻟێﮑﺪاﻧەوە و ڕا و ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺟﯿﺎﺟﯿﺎ و ﺗەﺑﺎ و ﻧﺎﺗەﺑﺎ و
ڕاﺳﺖ و دروﺳﺖ و ﻧﺎڕاﺳﺖ ﻟە ﻣەڕ ﺋەم ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾە ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾە و ھﯚﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ ھﺎﺗﻨە ﮔﯚڕێ  .ﻟەﻧﺎو
ﺋەو ھەﻣﮑە ھﺰراﻧەدا  ،ھﺰری ﻣﺮۆﭬێﮑﯽ ﮐﻮردی ﺧەڵﮑﯽ ﮔﻮﻧﺪی ﻧﻮورﺳﯽ ) ﻧﻮورﭼەﺷﻤە ( دەﭬەری
ﺑﺘﻠﯿﺲ  ،ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ  ،ﺑەدﯾﻌﻮﻟﺰەﻣﺎن ) ، (۱۹٦۰-۱۸۷۷ﻟێﮕﺮە ﻣەﺑەﺳﺘە ﭘەی ﮔەﻧﮕەﺷەی
ﻣﮋارەﮐە  .ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ وەﮐﯽ ﺑﯿﺮﻣەﻧﺪ و ﺳﯚﻓﯿێﮑﯽ ﭘێڕەوی ڕێﺒﺎزی ﻧەﻗﺸﺒەﻧﺪی ﻣەوﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪی
ﺷﺎرەزووری ﮔەھﺸﺘﺒﻮە ﺋەو ﺑڕواﯾە ﮐە ھﯚﮐﺎری ﺳەرﮐﯽ زاڵ ﺑﻮوﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﺳەر ﺗێﮑڕای ڕۆژھە�ﺗﯽ
ﻣﻮﺳڵﻤﺎن دا زاﻧﺴﺘە و زاﻧﺴﺘﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ و ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎزەﺑﺎﺑەت وەک ﺑەرھەﻣﯽ زاﻧﺴﺖ ،
داھﺎﺗﻮوی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و ﭼﺎرەﻧﻮوﺳﯽ دﯾﺎری ﺋەﮐﺎت و ﺗﺎﮐە ﯾەک ڕێﮕە ﮐە ﻣﺎﺑێﺘەوە ﻟﯚ ﺧەڵﮑﯽ دەرەوەی
ڕۆژﺋﺎوا  ،ﺋەوەﯾە ﮐە ﺑڕەو ﺑەو زاﻧﺴﺘە ﺑﺪەن و ﻓێﺮی ﺑﺒﻦ  .ﻧﻮورﺳﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮون و ﺑﻮوﻧەوەر و ﮔەردوون
و ﺳﺮوﺷﺘﯽ وەک ﺑەڵﮕەی ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪن ﺋەﺑﯿﻨﯽ و زاﻧﺴﺘﯿﺸﯽ ﺑە ﺋﺎﻣﺮازی ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﻧﮭێﻨﯿەﮐﺎﻧﯽ ﮔەردوون
ﻟە ﻻﯾەن ﻣﺮۆﭬەوە ﺋەزاﻧﯽ  .ﭬﺮ دە دﮐﺎرﯾﻦ ﺑە دڵﻨﯿﺎﯾەوە ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ
ﮐﻮرد ﻟە زاﻧﺴﺖ ،درێﮋەی ھﺰری ﻣەﻻی ﺟەزﯾﺮی و ﻓەﻗێ ﺗەﯾﺮاﻧە ﮐە ﻣە دەﺑﺎﺑەﺗێﮏ ﺑە ﻧﺎوی " ﭘﺎﺷﺨﺎن
و ﺑﻨەﻣﺎی زاﻧﺴﺘﯽ و دێﺮﯾﻨﯽ ﺟەژن ﯾەﻟﯽ ﮐﻮردەواری  ،ﭼەژﻧﯽ ﺧﺎوەﻧﮑﺎری ﮐﺎﮐەﯾﯽ – ﯾﺎری  ،ﺟەژﻧﯽ
ڕۆژووی ﺋﯿﺰداﯾەﺗﯽ  ،ﺟەژﻧﯽ ﮐﺮﯾﺴﻤەس و ﭘﺎﺷﺨﺎﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن " ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ ﮐﺮدﻣﺎن.
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ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ  ،ﺑەدﯾﻌﻮﻟﺰەﻣﺎن

ﻧﻮورﺳﯽ " ﻧەزاﻧﯽ و ھەژاری و ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ) ﻧﺎﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ( " وەک ﺳێ دوژﻣﻨﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ
ﺑە ﻣﻮﺳڵﻤﺎن و ﻧﺎﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧەوە دەس ﻧﯿﺸﺎن ﮐﺮد و ﺋەوەﺷﯽ وەک ﺋەرک ﻟﯚ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ داﻧﺎ ﮐە وێﮑﺮا
و ﺑە ھەﭬڕا ڕووﺑەڕووﯾﺎن ﺑﺒﻨەوە  .رێﮑﺎری ﻧﻮورﺳﯽ ڕێﮑﺎری ﺗەڤ ﺑﻮوﻧﯽ ﻣﺮۆﯾﺎﯾەﺗﯽ ﺑﻮو ﮐە ﻟﯚ ﺧەڵﮑﯽ
ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧﯽ دﯾﺎری ﮐﺮد و وای داﻧﺎﺑﻮو ﮐە ﺑەﻣەش ﺑﺒﻨە ﭘﺎرەک ﺟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﻮدەڕن و ﺗﺎزەﺑﺎﺑەت  .ﺋەوەی
ﮐە ﺑە ڕاﺳﺘﯽ ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎﻧە ﺋەوەﺳە ﮐە ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﻟە ﺳەر
ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﻟەﻧﮕەری ﮔﺮﺗﺒﻮو و ﺑﻮاری ﺑە دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﮐﺮدﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا و دژﺑەری ﻧێﻮان
ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺗﻮرﮐﭽﯿەﺗﯽ ﮐﺮدن و ﺗەﻧﺎﻧەت ﮐﻮردێﻨﯽ ژی ﻧە ﺋەدا  .ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ ﻟە ﺳەر
ڕێﭽﮑﺎ ﺟەزﯾﺮی و ﺧﺎﻧﯽ  ،ﺑەرﺑەﺳﺖ و ﮐﯚﺳﭙﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗێﭙەڕاﻧﺪ و ﺑە ﮔﻮێﺮەی ڕێﺒﺎزی
ﺳﯚﻓﯿﮕەری ﻣەﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪ ﮔەێﺸﺘﺒﻮوە ﺋﺎﺳﺘﯽ ھەرە ﺑەرزی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و ﻣﺮۆڤ ﺑﻮون ﺋەڕای
ﮔﺮﯾﻨﮕﺘەرﺗەر ﺑﻮو ﺟە ھەر ﺗﺸﺘەک دن  .دژ ﺑەم ڕاﺳﺘﯿە ﺋەﺑﯿﻨﺮێ ﮐە ھەول و ھەڵﭙەﯾەﮐﯽ ﻓﺮە ژ ﺋﺎﻟێﻦ
ﻣﺮۆﭬێﻦ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧەزان و ﮐﻮﻟﮑە ﻣەﻻ و ﭘێڕەوەﮐﺎﻧﯿﺎن دەﮐﺎرداﯾە ﮐﻮ دەﺧﺎزن ﻻﯾەﻧﯽ ﺑەرزی ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی
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ﻧﻮورﺳﯽ ﮐﻮێﺮ ﺑﮑەﻧەوە و دەﺳﮑەوﺗە ھﺰری ﯾە ﺑەرزەﮐەی ﺑﺒەﺳﺘﻨەوە ﺑە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﮐە دژ و ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾە وەﮔەرد رەوﺗﯽ ﮔەﺷەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ.
ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ وەک ﺳەرﺑﺎزی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺑەﺷﺪاری ﺷەڕی ﯾەﮐەﻣﯽ ﮐﺮد و ﻟەﻻﯾەن ﺳﭙﺎی
ﻋﺮووﺳەوە ﺑە دﯾﻞ ﺋەﮔێﺮێﺖ و ﭘﺎﺷﺎن ھەﻟێ ﻟﯚ ڕێﻚ ﺋەﮐەﻓێ و ﻟە ﮔﺮﺗﻮوﺧﺎﻧەی ﻋﺮووﺳﺎن ھەڵ ﺗێﺖ
) ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ھەرای ﺑﯚﻟﺸﭭﯿﮏ ﯾەل و ﺑەزﻣﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ڕووس ﺋەو دەرەﺗﺎﻧﯽ ﻟﯚ ڕەﺧﺴﺎﻧﺪﺑێ ( .
ﭘﺎﺷﺎن ﺑە ھﯿﻮای ﺧﺴﺘﻨە ﮔەڕی ﺑﯿﺮ و ھﺰرەﮐەی ڕوو دەﮐﺎﺗە ﭘێڕی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘەﮐﺎن و ھەر ﻟە ﯾەﮐەم
ڕووﺑەڕوو ﺑﻮوﻧەوەی وەﮔەرد ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ و دار و دەﺳﺘەﮐەی ﻟێﯿﺎن داﺋەﺑڕی و ﻟێﯿﺎن ھﯿﻮاﺑڕاو ﺋەﺑێ.
ﻟە درێﮋە ھەوڵەﮐﺎﻧﯽ  ،ﻧﻮورﺳﯽ دووﺟﺎر داوا ﻟە دەﺳە�ﺗﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺋەﮐﺎت ﮐە ﺑﻮاری ﭘێ ﺑﺪەن
داﮐﻮ زاﻧﯿﻨﮕەھەک ژ ﺑﺎژێﺮێ وان ﭘەی ﭘەروەردەی زاﻧﺴﺘﯽ داﺑﻤەزرێﻨێ ﮐە ﺑﯚی ﻧەﭼﻮوە ﺳەر و
ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم دژی وەﺳﺘﺎﯾەوە  .زاﻧﯿﺎری ﺋەوەش ھەس ﮐە ﻧﻮورﺳﯽ ﺋەم ھەوڵەی ﻟە ﺳەردەﻣﯽ
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ دا ژی داﺑێ  .ﺳەرەڕای ﺳەرﻧەﮐەﻓﺘﻨﯽ ﻟەم ﺑﻮارەدا  ،ﺑﯿﺮی داﻣەزراﻧﺪی ﻣەﮐﯚﯾەﮐﯽ
زاﻧﺴﺘﯽ ژ ﺑﺎژێﺮێ وان ﺑە ﺗەﻧێ  ،ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﮐﺎ
ﭼﺎﭬﺎ ﺋەو دە ﺑەﻧﺪێ ﭘێﺸﮑەﺗﻦ و ﺑەر ﺑەﭘێﺸﭭە ﭼﻮوﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﮕﺎﮐەی دا ﺑﻮوە  .ﺋەم ﺋﺎﮐﺎرەی ﻧﻮورﺳﯽ
ژی دەﭼێﺘە ﺧﺎﻧەی ﺧەﺑﺎﺗﯽ ﺋەو ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ دەﮔﻤەﻧەی ﮐﻮرد ﻟە دژی ﯾەﮐێﮏ ﻟە دوژﻣﻨﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ
واﺗە ﻧەزاﻧﯽ وەﮐﻮ ﮐﻮ ﺑﯚ ﺧﻮە دەس ﻧﯿﺸﺎن ﮐﺮﺑﻮو  .ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەش  ،ھﺰری ﻧﻮورﺳﯽ ﻣﺸﻮوری
ﺧەﺑﺎت ﻟە دژی ﺋﯿﮏ دن ﺟە دوژﻣﻨێﻦ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ واﺗە ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﺋەﺧﻮارد و وەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺎژە ﭘێ ھﺎﺗە ﮐﺮن
ﺋەو ﻣﺮۆڤ و ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻣﯿﻨﺎ ﯾەﮐﯿەﮐﯽ ﺳﺮوﺷﺘﯽ و ﺋﻮرﮔﺎﻧﯿﮏ دەدﯾﺖ  .ﺋﺎﻟﯿێ ﺧەﺑﺎت ﻟە دژی ھەژاری
ﺑﺎ ﻧﻮورﺳﯽ ﮔەﻟەک ﺧﻮﯾﺎ ﻧﯿﻨە و دەﺑێ ﮐﻮ چ ڕﯾﮕﺎﯾەک ﻟە ﺑەردﻣﯿﺎ ﮐﺮاوە ﻧەﺑﻮوﺑێﺖ و دای ﻧﺎﺑێ ﻟﯚ ﮐﺎﺗێﮏ
ﮐە ﺧەﺑﺎﺗﯽ دژە ﻧەزاﻧﯽ و دژە ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﺳەرﮐەﻓﺘﯽ ﺑێﺘﻦ و ﺑە وی ﺋﺎﭬﺎ ﺧەﺑﺎﺗﯽ دژە ھەژای ژی ﺑێﺘە
ﺋﺎﮐﺎم و ﺳەرﮐەﻓﺘﻦ و ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﺳەرﭼﺎوەی ھەژاری ﻟە ﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ دا ﺑﻨەﺑڕ ﺑﮑﺎت .
ﺋﯿڕۆ ﺋەﻣێ ﭘڕ ﺑﺎش ﺋﻮ ﺧﻮەش دەزاﻧﯿﻦ ﺋﻮ دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﮐﻮ ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﺗﺎزەﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺑەرھەﻣﯽ زاﻧﺴﺖ ،
ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ و ﺑە ﺑڕﺷﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺋﺎﻣﺮازی ﺑەرھەم ھێﻨﺎﻧﯽ ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪوە و ﻟە ﮐێﺸﯽ داﯾە ھەژاری ﻣﺮۆﭬﯽ ﺋەم
17

ﺳەردەﻣە ﻧەھێڵێ  ،ﺑەﺗەواوەﺗﯽ  .ﺋﺎ ﺋەﻣەﯾﭻ دەق ﺋەو ﻣﮋارەﯾە ﮐە ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ داﮐﯚﮐﯽ وەﻟێ
ﺋەﮐﺮد و وەک ﻻﯾەﻧێﮑﯽ ﻧﺎﺳﺮاوی ﻓێﺮﮔەی ﻧﻮور ھﺎﺗﮕەﺳە زاﻧﯿﻦ و ﻧﺎﺳﯿﻦ .
ﺧﺎڵﯽ ﮔﺮﯾﻨﮓ و ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ڕاﻣﺎن ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەﻣێ ﺑﺰاﻧﺒﯿﻦ ﮐﻮ ﮔﺮﺳﺎن و ھەڵﺪاﻧﯽ ھﺰری ﺳەﻋﯿﺪ
ﻧﻮورﺳﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی ڕاﺳﺘەوﺧﯚی ﺑە ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردﯾەوە ھەس و ﻧﺎﮐﺮێ وەک ﺑەرھەﻣﯽ
ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ و دواﺗﺮﯾﺶ ﺋﯽ دە ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﺑێﺘە ﻧﺎﺳﯿﻦ و ﺧەﻣ�ﻧﺪن ،
ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﮐﻮ ﮐﺎﻣﺎڵﯿﺰم ﻧەﯾﺎر و دوژﻣﻨﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚ و زاﻧﺮاوی ﻓێﺮﮔەی ﻧﻮور ) وەﮐﯽ ﮐﻮ ﺗێﺖ ﺑەﻧﺎو ﮐﺮن(
ﺑﻮو  .دوای ﻣﺮدﻧﯽ ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘەﮐﺎن ﮔﯚڕەﮐەﯾﺎن ﺷێﻮاﻧﺪ و ﺗەرﻣەﮐەﯾﺎن ﮔﻮاﺳﺘەوە ﺑﯚ
ﺷﻮێﻨێﮑﯽ ﻧﺎدﯾﺎر و ﻧەزاﻧﺮاو وەک ﻟەو وێﻨﺎﻧەی ﺧﻮارەوە دەرﺋەﮐەوێ.

ﮔﺆڕی ﭼﯚڵ ﮐﺮاوی ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﭼەﺷﻤە  ،ﺑەدﯾﻌﻮﻟﺰەﻣﺎن

ﺋەوەش ﻣﺎوەﺗەوە ﻟﯚ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ﮐﻮردی  ،ﮔەر ﺳەری ﺑﭙەرژێ و ﺑە ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺑﺰاﻧێ  ،ﮐە ﻟە ﮐﯚی
ﺑەرھەﻣەﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ ﺑﮑﯚڵﯿﺘەوە ﭘەی ﻓﺮەﺗەر ﻧﺎﺳﯿﻨﯽ ﮐﻮرد و ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەی ﺑﯿﺮ و ھﺰری
ﮐﻮرداﻧە .
ﺋەوەی ﮐە ﻟە ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ ﺟە ھەﻣﻮ ﺷﺘێﮑﯽ دﯾﮑە ﺧڕ ﺑﺎڵﮑێﺶ ﺗەرﺗەرە ﻣﮋاری
ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻧﺎوﺑەرا ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯿە  .ﺗێﮑڕای ﻧەھﺎﻣەﺗﯽ و ﻧەﮔﺒەﺗﯽ و ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﻣﺮۆڤ ﺑە درێﮋاﯾﯽ ﻣێﮋووە ﺑە
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ﺧﻮێﻦ و ﺋﺎزار ﻧەﺧﺸﺎوەﮐەی ﻟە ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﯾەوە ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﺗﻮە و ﺳەرﭼﺎوە ﺋەﮔﺮێ  .ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ
ﺑەﻧﺎو ﺑﺮاﯾﻤﯽ  ،ﺟﻮوﻟەﮐە و ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﯿﺴﻼم ﺋﺎﻓﺮێﻨەری ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻗﻮوڵ ﻟە ﻣێﮋووی
ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﯾە و ﻻﯾەﻧﯽ درۆزﻧﺎﻧە و ﺳﺎﺧﺘەی ﯾەزداﻧﯽ و ﺧﻮداﯾﯽ ﯾﺎن داﯾە ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻨﺘﺮﯾﻦ و دزێﻮﺗﺮﯾﻦ
ﺋﺎﮐﺎری ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﻣﺮۆﭬﯽ ﭼﺎوﭼﻨﯚک و ﻧەزان و ﺑە زەﺑﺮی ﺷﯿﺮ و ﺗﯿﺮ ﺑڕﯾﺎن ﺑە ﺳەر ﺧەڵﮑﺎ  .ﮔﯚڕ ﺋەم
ﺳﺎﺧﺘەﮐﺎری ﯾە  ،ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑﻮو ﺑە دوو ﺑەﺷﯽ ﺋەواﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺎس و ﺧﺎوەن ﺑڕوا و ﺑﮋاردەی ﺧﻮا و ﺋێﻤەی
ﺧﻮاﻧەﻧﺎس و ﻻدەر و ﺑەﻣەش ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﺧێڵەﮐﯽ ﮐەوﻧﺌﺎرا ھەڵﯽ دا ﺑﯚ ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ھەرە ﺑەرزﺗﺮ و
ﺑەرﻓﺮاواﻧﺘﺮ  .ﺋەوەﻧﺪە ڕێﮑﺎری ﭼﺎرەﺳەرﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﺧێڵەﮐﯽ و ﺋﺎﺷﺖ ﺑﻮوﻧەوە ﻟە ڕێﮕەی ژن و
ژﻧﺨﻮازی ﮐە دﮐﺎر دەھێﻨﺮا  ،ﺑە ﺋﺎﯾﯿﻨە درۆزﻧﺎﻧەﮐﺎن ﮐﻮێﺮەوە ﺑﻮو ژﺑەر ﮐﻮ ھﯿﭻ رێﮑﺎرێﮑﯽ ﺋﺎﺳﺘﯿﺨﻮازاﻧە ﻟە
ﻧێﻮان ﺑە ﻧﺎو ﺧﻮاﻧﺎس و ﺧﻮاﻧەﻧﺎس دا ﻟە ﺋﺎرادا ﻧﯿە  .ﺳەرھەڵﺪاﻧﯽ ﻧەﺗەوە و ﻧەﺗەوەﮔەری دە ﺳەردەﻣﯽ
ﻧﻮێ دا ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ وەﻟێ ﺷﯿﻦ ﺑﻮو و ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﭘێﺸﻮو ﺳەرﺷﮑێﻦ ﮐﺮاﯾە ﻧﺎو ﻧەﺗەوەﮐﺎن.
ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم ﭘەﺗﺎی ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻗﻮوڵ ﺗەرﺗەر ﮐﺮد و ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﻧەﺗەوە و ﺷﯿﺮازەی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی
ﺗێﮏ دا  .ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﭼﯿﻨﺎﯾەﺗﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﺷﺎر و ﻻدێ ﺑەﮔﻮێﺮەی ﺑﯿﺮۆﮐە ﺟەﻓەﻧﮓ ﺋﺎﻣێﺰەﮐەی
ﻣﺎﺋﯚ ﺑﺮﯾﻨﯽ ﻗﻮوڵﯽ ﺧﺴﺘە ﭘەﯾﮑەری ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ  .ﮔەر ﺋەﻣﺎﻧەش ﺑەس ﻧەﺑﻮون  ،ﺋەوەﺗﺎ زاﻧﺴﺘە
درۆزﻧﺎﻧەﮐەی دەروون ﻧﺎﺳﯽ ﺋﯿڕۆژی  ،ﻓﺮۆﯾﺪﯾﺰم  ،ﺋﺎرﯾﺸەﮐەی ﺷﯚڕ ﮐﺮدەوە ﺑﯚ ﻧﺎو ﺧێﺰان و ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە
دا ﻣﺮۆڤ و ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺗﻮوﺷﯽ ﭘەﺗﺎی ﺳەردەم ﮐﺮد  .ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەوە دﯾﺎری ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ وەک
دوژﻣﻨﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟە ﻻﯾەن ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ  ،ﺑﺎ ﻟەﺋﺎﺳﺘﯽ ﺳﯚﻓﯿﮕەری و ڕێﺒﺎزی ﻧەﻗﺸﺒەﻧﺪﯾﺎ ﺑێ
ژی  ،ﺋەوە ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﺋەو ﻣﺮۆﭬە ﮐﻮردە ﮔەﯾﺸﺒﻮە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑەرزی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨﯽ ﻗﻮول
ﺟە ﻓێﺮﮔەی ﻣەﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪ  .دەﺷﮑﺮێ ﮐە ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﻣﺎﮐﯽ ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ھﺰرﯾەی ﻣەوﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪی
ﺷﺎرەزووری ﮐﻮردﯾە و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردی ﭼﺎوﮔەﮐەﯾەﺗﯽ و ﻓڕی ﺑە ﺳەر ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺋﯿﺴﻼم و ﻓەرھەﻧﮕﯽ
ﻋﺎرەﺑﯽ ﯾەوە ﻧﯿە و ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﺳﯽ ﮐﻮرد ﭘﻮﺧﺘە و ڕێﮏ و ﭘێﮑﯽ ﮐﺮدوە  ،ﺑەﭘێﭽەواﻧەی ﺧەڵﮑﺎﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐە ﺧﯚﯾﺎن ﺑە ﺷێﺦ و ﭘﯿﺮی ﻧەﻗﺸﺒەﻧﺪی ﺋەﻧﺎﺳێﻨﻦ و ﺑەو ﻧﺎوەوە ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﺧێڵەﮐﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻧەﺗەوەﯾﯽ
ﺋەﺗەﻗێﻨﻨەوە و ﺋەﮔەﯾﻨﻨە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺷەڕی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐە دژی ﻓێﺮﮔەی ﻣەﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪە  .ﻣەوﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪ
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ﯾەﮐەم ھەﻧﮕﺎوی ﻟە ﻣەڕ ﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎ ھەڵﮕﺮت و ھەر دوو ڕێﺒﺎزی ﻗﺎدری و ﻧەﻗﺸﯽ وەک ﯾەک
ﺋەﺑﯿﻨﯽ و ڕێﺰ و ﭘێﺰاﻧﯿﻨﯽ ﯾەﮐﺴﺎﻧﯽ ھەﺑﻮو ژ ﺑﯚ ھەرﺗﮏ ﻻ  ،ﺧﺎﻧەﻗﺎ و ﺗەﮐﯿە ﭼﻮن ﯾەک ﺑﻮون ﻟە ﮐﻨﯽ .
ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﭼەﺷﻤەﺳﯽ و ﺑﯿﺮ و ھﺰرەﮐەی ﻣﯿﻨﺎ ھەڵﺪان و ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ھﺰری ﻣەﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪ و
ڕﯾﺒﺎزەﮐەی  ،ﻧەﻗﺸەﺑەﻧﺪی  ،ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ھﺰر و ڕﯾﺒﺎزەﮐەی ﻣەﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪ ﺑەﮐﺮدەوە و
ﺟە ﺑﺎری ھﺰرﯾﯽ ﯾەوە ﮐێﺸﯽ ﺋەوەی ھەﺑﻮو ﮐە ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﻟە دەوری ﺧﯚی ﮐﯚ ﺑﮑﺎﺗەوە  .دﯾﺎردەی
وێﮋەی ﮔەﺷەﮐﺮدووی ﮐﻮردی ) ھەوراﻣﯽ و ﺳﯚراﻧﯽ ( ﻟە ﮔەرﻣێﻦ و ﮐﻮێﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮔﺎورە  ،ﺟە ﺳێﺒەر و ﺳﺎﯾەی ﻓێﺮﮔەی ﻧەﻗﺸﯽ دا ﺋﺎﻣﺎژەﯾەﮐﯽ ڕووﻧە ﺑە ﮐێﺸﯽ ﻧﮑﻮوﻟﯽ ھەڵﻨەﮔﺮی
ﺋەو ﻓێﺮﮔەﯾە ﻟە ﺑﻮاری ڕەوﺷەﻧﺒﯿﺮی و وێﮋەﯾﯽ دا ﺑەﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە  ) .ﭘێﻮەﻧﺪی ﻧﺎﻟﯽ و دواﺗﺮﯾﺶ ﻣەﺣﻮی
ﺑە ﻓێﺮﮔەی ﻣەوﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪ ﻣﮋارێﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﭬەﮐﯚﻟﯿﻦ و ﺷﺮۆﭬەﮐﺮﻧە ﻟەﺑﯚ ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎراﻧﯽ وێﮋەی ﮐﻮردی (
ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەش ﺑﺮﯾﻦ و داخ و ﮐەﺳەری ﺋەو دۆﺧە ﻧﺎﻟەﺑﺎرەی ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﺎﻧەﮐﺎن ﺋەﮐﻮﻟێﻨێﺘەوە ﮐە
دەرﻓەﺗﯽ ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ﺑە ﻣەوﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪی ﺷﺎرەزووری و ھﺰرەﮐەی ﻧەدا و ﻟە ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺎن
ﺗﺎراﻧﺪ  .ﮔﻮﻣﺎن ﻟەوەدا ﻧﯿە ﮐە ﮔەر ﻣەوﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪ ﻟە ﻧﺎو ﺟەرﮔەی ﮐﻮردەواری دا ﺑﻤﺎﺑﺎ و ھﺰرەﮐەی
ﮔەﺷەی ﮐﺮدﺑﺎ و ﺑﮑﺎرﺑﺎ ﮐﻮ ﮐەﭬﻨە ﺑﺮﯾﻨﯽ ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻧﺎوﺑەرا ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺳﺎرێﮋ ﺑﮑﺎﺗﻦ  ،ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ
دەﺳﮑەﻓﺘەﮐەی ﺋەڕای ﻣەردم ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﻓﺮە ﻟە دەوڵەت و ﺳەروەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد
ﮔﺎورەﺗەرﺗەر ﺋەﺑﻮو.
ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ ) ﯾﯚﺳﻔﯽ ﮐﻮڕی ﺋەﯾﻮﺑﯽ ﮐﻮڕی ﺷﺎدی ( وێﻨەﯾەﮐﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ھەرە دﯾﺎری ﺋەوان
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردە ﮐە ﺳەرەرای ﺷﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﮑەﮐەن ) ﺑەﻧﺎو ﺧﺎچ ﭘەرەﺳﺘﺎن ( و دواﺗﺮﯾﺶ
ﺷﮑﺎﻧﯽ رﯾﭽﺎردی ﺷێﺮدڵﯽ ﭘﺎﺷﺎی ﺋﯿﻨﮕﻠﯿﺰﯾﺎن و ﺗەﻓﺮو وﺗﻮوﻧﺎ ﺑﻮوﻧﯽ ﺳﭙﺎ زەﺑەﻻﺣەﮐەی ﺑﺎرﺑﺎرا رۆزای
ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯽ  ،دەزﮔﺎی ﺑﺮاﯾەﺗﯽ و ﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻟە ﻧێﻮان رۆژﺋﺎوا و ڕۆژھە�ت وەﮐﯽ ھێﻤﺎ ﺋەرای ﺋﯿﺴﻼم و
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﺋﺎوە� ﮐﺮد و ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە ﺋەو ﺋﺎﺳﺘەی ﮐە ڕێﭽﺎردی ﺷێﺮدڵ وەک ﺑﺎوﮐﯽ ﺧﯚی داوای ﺑەﺷە
ﮐﯚڕاﻧەی ﻟە ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ ﺋەﮐﺮد و ﺗەﻧﺎﻧەت وﯾﺴﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎی ﺧﯚﺷﮑﯽ ﻟە ﻋﺎدڵﯽ ﺑﺮای ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ
ﻣﺎرە ﺑﮑﺎت و ﺧﺰم و ﺧﺰﻣﺎﯾەﺗﯽ ﺧﻮﯾﻨﯽ ﻟە ﻧێﻮان ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن و ﺋﯿﺴﻼم ؛ رۆژﺋﺎوا و ڕۆژھە�ﺗﺎ ﭘێﮏ ﺑێﻨێ ،
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ﺟە ﺳەر ڕێﭽﮑﺎ ﺋەﺳﮑەﻧﺪەری ﻣﺎﮐﺪوﻧﯽ ﺋﺎ ﮔﺎورە ﮐﻮ ﺋەڤ ژی ژن و ژﻧﺨﻮازی و زەﻣﺎوەﻧﺪی رۆأﺋﺎوا و
ڕۆژھە�ﺗﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﺧﯚی ڕێﻚ ﺧﺴﺖ  .ﻣەوﻻﻧﺎ ﺧﺎﻟﯿﺪ و ﭘێڕەوە ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەﮐﺎﻧﯽ وێﻨەی دواﺗﺮی
ھەﻣﺎن ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺳەﻻﺣەدﯾﻨﯽ ﮐﻮردن و ﺋەم ﺋﺎﮐﺎرەش ھەﯾﺎ ﻧﮭﺎ ژی درێﮋەی ھەس ﺑە
ﺋﺎﮐﺎر و ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﯾەوە  ،ﺋەوەﻧﺪی ﮐە ﺋﺎﺳەواری ﻣﺎوە ﺟە ﻧﺎوﺑەرا ﻣەردم ﮐﻮرد و
ﻓەرھەﻧﮕەﮐەﯾﺎن  .ﮔﯚڕ ﻣێﮋووی ﺷەڕی ﺑەﻧﺎو ﺧﺎچ ﭘەرەﺳﺘﺎن  ،ژﻣﺎرەﯾەک ﻧەﻧﺎس ﻟە ﻧﺎﮐﺎو ﻟە ﮔﯚﻧﺪێﮑﯽ
ﺋەو ﮐﺎﺗﯽ ﻓەراﻧﺴە ﻗﻮت ﺑﻮوﻧەوە و ھێﺪی ھێﺪی ﺑﻨەﯾﺎن داﮐﻮﺗﺎ و دواﺗﺮ ﺑﯿﺮۆﮐەی ﮔەڕاﻧەوە ﺑﯚ ﺋﯚرﺷﻠﯿﻢ
و دەس ﺧﺴﺘﻨەوەی ﺋەو ﻧﺎوەﻧﺪە ﻟﯚ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻧەﮐﺎﻧﯿﺎن ھێﻨﺎﯾە ﺋﺎراوە و ﺋﺎﺧﺮەﮐەﺷﯽ ھێﺮش و ﺷەڕەﮐەﯾﺎن
دەس ﭘێﮑﺮد  .ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯽ ﺋەو ﺗﺎﻗﻤە ﻟە ﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﯚرﺷﻠﯿﻢ دا ﮔەﯾﺸﺘە ﺋەوﭘەڕی ﺧﯚی و ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ
ﺗﻮوی ﻣﻮﺳڵﻤﺎن و ﺟﻮوﻟەﮐەﯾﺎن ﻟەو ﺷﺎرە ﺑڕی و ﻣﺰﮔەوﺗەﮐەی ﻋﻮﻣەرﯾﺎن ﮐە ﻟە ﺳەر ﺑﻨﺎﻏە و
ﭘﺎﺷﻤﺎوەی ﭘەرەﺳﺘﮕﺎی ﺟﻮوﻟەﮐەﮐﺎن ﺳﺎزﮐﺮاﺑﻮو  ،ﮐﺮدە ﮔەوڕ و ﮔەﻟەﺧﺎﻧﯽ ﺋەﺳﭗ و و�ﺧەﮐﺎﻧﯿﺎن  .دە
ھەﻣﺒەر ﺋەو ھﯚﭬﺎﻧەﺗﯿە دا  ،ﺳەﻻﺣەدﯾﻦ ﻟە ﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﯚرﺷﻠﯿﻢ دا ﺋﺎﮐﺎری ﻣﺮۆﭬﺎﻧە  ،ﺋەﮐﺮێ ﺑﻮوﺷﯿﻦ
ﮐﻮردی  ،ﺧﯚی ﮔەﯾﺎﻧﺪە ﺋەوﭘەڕی ﺧﯚی و درﮔﺎی ﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻟﯚ ھەﻣﻮوان ﺋﺎوە� ﮐﺮد و ﺑﻮاری ﺑە ھەﻣﻮان دا
ﮐە ﺟﻮور ﺑڕوای ﺋﺎﯾﯿﻨﯿﺎن ﺑﭽﻨە ﺋﯚڕﺷﻠﯿﻢ و ﻧﻮێﮋ و ﻧﺰای ﺧﯚﯾﺎن ﺑﮑەن  .ﺋەﻣە و ﺗێﮑڕای ھەڵﺲ و ﮐەوﺗﯽ
ﺑەرزی ﻣﺮۆﭬﺎﻧە و ﮐﻮرداﻧە  ،ﺳەﻻﺣەدﯾﻨﯽ ﺑﯚ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑەرزی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ھەڵﺪا ﺟە ﻧﺎو زۆرﺑەی ھەرە
زۆری ﺋەو ﺧەڵﮑﺎﻧەی ﻧﺎوﯾﺎن ﺑﯿﺴﺘﻮە و ﺋەی ﺑﯿﺴﺘﻦ  ،ﮐﻮردﯾﺶ ﺑﯚ ﺧﯚی ﻟە ﭘﺎش ھەﻣﻮو ﺧەڵﮑﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧەوەﯾە ﻟە ﻧﺎﺳﯿﻨﯽ ﺋﯿﮏ ژ ﻣێﺮﺧﺎس و ﻟەھەﻧﮕێ ھەرە ﺑەرزی ﺧﯚی .
========================
ھەﻣﻮو ﻟێﮑﯚﻟەر و ﺷﺮۆﭬەﮐﺎری ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ ﮐە ﺑە ڕەوﺗﯽ ﺧﺰﻣەت ژی ﺗێﺘە ﻧﺎﺳﯿﻦ  ،ﺋﺎﻣﮋە ﺑەو
ڕاﺳﺘﯿە ﺋەﮐەن ﮐە ﻣەﻻ ﻓەﺗﺤﻮ� ﻟە ﺳەردەﻣﯽ ﺳﻮﺧﺘﯿەﯾﯽ و ﻓەﻗێﯿەﺗﯽ دا ژ ﻓێﺮﮔەی ﻧﻮوری ﺳەﻋﯿﺪ
ﻧﻮورﺳﯽ ﺧﻮێﻨﺪوﯾەﺗﯽ و ﻟە ژێﺮ ﮐﺎرﺗێﮑﺮدﻧﯽ ڕاﺳﺘەوﺧﯚی ﺋەو ﻓێﺮﮔە ھﺰری ﯾە دا ﺑﻮوﮔە  .ﺳەرەڕای
ﭘێﻮەﻧﺪی ڕاﺳﺘەوﺧﯚی ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﺑە ﻓێﺮﮔە و ھﺰری ﻧﻮورﺳﯽ  ،ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە و ﭘﺎش ﺋەوەی ﮐە ڕەوﺗە
ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺋﺎﺳﺎﮐەی ھەڵﯽ دا ﻟﯚ ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ  ،ﻣەﻻی ﮔﯚرﯾﻦ ﺧﯚی ﻟەوە ﻟەﺑﺎﻧﺘﺮ ﺋەزاﻧﯽ ﮐە ﭘێ ﻟەو
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ڕاﺳﺘﯿە ﺑﻨێﺖ  .ﻟێ ھەﻣﻮو ﺗﻮێﮋەرەﮐﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﭘێ ﻟە ﺳەر ﺋەوە داﺋەﮔﺮن ﮐە ﮔﻮاﯾە ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﻟە
ﺳەر ھﺰری ﻧﻮورﺳﯽ ھەڵﯽ ﭼﻨﯿﻮە  .ﺋەوەی ﻟێﮕﺮە ﻣەﺑەﺳﺘە ﺋەوەﺳە ﮐە ﭘﺸﺖ ﺑە ﺑﯿﺮۆﮐەی ﮔﻮﻟەن
ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﺧﻮﯾﺎ ﺑێﺘﻦ ﮐﻮ ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻧﻮورﺳﯽ ﮐﻮﺷﺘﻮە و ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑەرزی ﻣﺮۆﭬﺎﻧەوە
دای ﺑەزاﻧﺪوﺗە ﺳەر ﺳەﻟﻮێﻨﮑﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ و درۆ و ﺳﺎﺧﺘە وﺧﺎﭘﺎﻧﺪن و ﺗﻮرﮐﭽﯿەﺗﯽ و ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ﭘﺎن
ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎوی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺳﻮوراو و ﺳﭙﯿﺎو ﮐﺮاوی ﺋﯿﺮۆژی .
ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﭘەرﺗﻮوﮐێﮑﯽ ﻧﻮوﺳﯿﻮە و ﻧﺎوی " ﭘەﯾﺎﻣﺒەر ﻣﺤەﻣەد وەک ﻓەرﻣﺎﻧﺪەﯾەک "ی ﻟێ ﻧﺎوە ﮐە
دەق ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﺑﯿﺮۆﮐەی داﻋﺸﯽ و ڕەﺷەﮐﻮژاﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯿە  .ﻣەﻻ ﺑەم ﮐﺎرەی ﻣﺤەﻣەدی ﻟە
ﺋﺎﺳﺘﯽ ﭘێﻐەﻣﺒەری ﺧﻮا ) وەک ﺑە ﺗﯚﭘﺰی ﺑە ﺳەر ﺧەڵﮑﯿﺎن دا ﺳەﭘﺎﻧﺪوە ( داﺋەﺑەزێﻨێﺘە ﺳەر ﺋﺎﺳﺘﯽ
ﻓەرﻣﺎﻧﺪەﯾەﮐﯽ وەک ﭼەﻧﮕﯿﺰ و ﺗەﯾﻤﻮورە ﺷەﻟە و ﺋﯽ دن  .ﺋەﻣەش ﺋەﭼێﺘە ﻧﺎو ﺑﺎزﻧەی ﺑﯿﺮۆﮐەی
ﺷەڕی ) ﺟﯿﮭﺎدی ( ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و داﺑەش ﮐﺮدﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺑە دۆﺳﺖ و دوژﻣﻦ )ﺗەﺑەڕا و ﺗەوەﻻ –
داروﻟﺤەرب و داروﻟﺴەﻻم ( و دەق دژی ھﺰری ﻧﻮورﺳﯽ ﻟەﻣەڕ ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻧﺎوﺑەرا ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ وەﮐﯽ
ﺋێﮏ ژ دوژﻣﻨێﻦ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﯾە  .ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﻟەو ﭘەرﺗﻮوﮐە داﻧﺴﻘەی دا دەﺑێﮋی ﮐﻮ  ... " :ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧﯽ
ﺑە ﺑڕوا ﺋەﺷێ ھەروەھﺎ ﺧﯚی ﺑە ﭘێﺸﮑەوﺗﻮوﺗﺮﯾﻦ ﭼەک و ﭼﯚڵە ﺗەﯾﺎر ﺑﮑﺎت  ...ﺋەﺷێ ﻓﺮە ﻓﺮەﺗﺮ ﻟە
ﮐﺎﻓﺮﯾەل ﻟە زاﻧﺴﺖ و ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎ ﻟە ﭘێﺸﺘﺮ ﺑﻦ ﺑە ﺟﯚرێﻚ ﮐە ﻧەھێڵﻦ ﮐﺎﻓﺮﯾەل ھﯿﺰ ﺑەﮐﺎر ﺑﮭێﻨﻦ ﺋەڕای
ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺧﯚﭘەرەﺳﺘﺎﻧەﯾﺎن"  .ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن و ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺟﯿﮭﺎد و ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻮﺳڵﻤﺎن و زاﻧﺴﺖ و
ﺗێﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎﮐەی ﻟەﮐﻮێ و ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮور ﭼەﺷﻤەﺳﯽ ﻟە ﮐﻮێ  .ﺋﺎ ﺋەﻣەﯾە ﺗﻮرﮐﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﯿﺮ و ھﺰرێﮑﯽ
ﺑەرزی ﻣﺮۆﭬﺎﻧە و ﭼەواﺷەﮐﺎرﯾﯽ ﺧﯚﺟەﺋەﻓەﻧﺪی ﺗﺮﮐﺎن  .ﮔەر ﺋەﻣە ﺑەس ﻧەﺑﻮو ﺋەڕای ﺑﯿﺮۆﮐەی
داﻋﺸﯽ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن  ،ﺋەوەﺗﺎ ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﻟە ﻧﻮوﺳﺮاوەﯾەﮐﯽ دﯾﮑە دا " ﭼﺎخ و ﻧەﺳڵ – ﭼﺎخ و ﺟێﻞ " دا
ﺋەو ﺑﯿﺮە ﺑﯚﮔەﻧە ﺋەدا ﺑە ﮔﻮێﯽ دواﮐەوﺗﻮواﻧﯽ ﮐە " ھەﺗﺎ ڕۆژی ھەڵﺴﺎﻧەوە ) ﻗﯿﺎﻣەت ( ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەﮐﺎن
دێ ﺋﺎﮐﺎری ﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﻟە ﺧﯚﯾﺎﻧەوە ﻧﯿﺸﺎن ﻧﺎدەن " و ﺋﺎورووﭘﺎ ﺑە ﻣڵە و ﮐەڵە و ﺧﯚرە ﺋەﻧﺎﺳێﻨێ  .ﺋﯿﺪی
ﮔﯚر ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن و ﺑﯿﺮۆﮐەی دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی  ،ﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻧﺎوﺑەرا ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ وەک ﺋێﮏ ژ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﺎ ھەری
ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋﺎ ﻧﻮورﭼەﺷﻤەﺳﯽ ﭼﺎﭬﺎ ﭼێ دەﺑە  .ﻟە ھەﻣﺎن ﭘەرﺗﻮوﮐﯽ دا ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﻟﯚ ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎراﻧﯽ
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ﻣەدرەﺳەﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎری ﺋەﮐﺎت ﮐە ﺋەﺷێ  ۳ﮐﺎﺗﮋێﺮ ﻟە ﺷەو و ڕۆژا ﺑﻨﻮن و  ۲ﮐﺎﺗﮋێﺮ ژی داﺑﻨێﻦ ﺋەڕای
ﭘێﺪاوﯾﺴﺘەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑە و ﺋەوەی ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ﺋەﺷێ ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﺗەرﺧﺎن ﺑﮑەن ﺑﯚ " ﺧﺰﻣەت "  .ﺋﺎوەھﺎ
ڕژێﻤێﮑﯽ ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﺗەﻧﺎﻧەت دە ﻧﺎو ڕێﮑﺨﺮاوە ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾەل و ﻟە ﺳەرﺑﺎزﮔەی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘەﮐﺎﻧﯿﭻ دا ﺑەڕێﻮە
ﻧەﭼﻮوە و ﻧﺎﭼێﺖ  .وادﯾﺎرە ﮐە ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﺑە ﺗەﻣﺎﯾە ﺷﯿﺮەی ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬەﯾەل ﺑەر دەﺳﺘﯽ ھەﺗﺎ دوا
ﭼﯚڕ ﺑﻤﮋێ  .ﺑە ﮔﻮێﺮەی زاﻧﯿﺎری ﻟە ﺳەر ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﺋەو ﻣەﻻﯾە ﺑێﺠﮕە ﻟە ﺳەرﻓﯿﺘﺮە و زەﮐﺎت و دزی
و ﻓﺰی ﺷەرﻋﯽ  ،ﻟە  ٪۱۰ھەﺗﺎ  ٪٤۰داھﺎﺗﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﺑﯚ ﺧﯚی و رەوﺗە ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾەﮐەی
ﺋەﮔێڕێﺘەوە و ﺑەو داھﺎﺗەش ﮐﻮﺷﮏ و ﺗەﻻرەﮐەی ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋەڕازێﻨێﺘەوە  .ﺳەﯾﺮی ﮐﻮﺷﮑەﮐەی ﻣەﻻ
ﮔﻮﻟەن ﺑﮑە و ﺑﺰاﻧە ﮐە ﭼﯚن ﻣەﻻ ﻟە ﺳەرﻓﯿﺘﺮە و زەﮐﺎت و ﺑەرات ﺋەو ژﯾﺎﻧەی ﻟﯚ ﺧﯚی ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘێﮑەوە
ﻧﺎوە  .داھﺎﺗﯽ ﺳﺎ�ﻧەی ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن دﯾﺎر ﻧﯿە و ھﯿﭻ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘێﺒێﮑﯽ ﺋەوﺗﻮی ﻧﯿە ﮐە ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا
زاﻧﯿﺎری ﺑە دەﺳﺘەوە ﺑﺪات  .ﻟێ داھﺎﺗﯽ ﺋەم ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺋﺎﯾﯿﻨﯿەی ﺗﻮرﮐﯿە ﻟەواﻧەﯾە ﮐە ﺧﯚی ﻟە داھﺎﺗﯽ
ﻣﯚرﻣﯚن و ﯾﺎراﻧﯽ ﯾەھﯚﭬﺎ ﻧﺰﯾﮏ ﺑﮑﺎﺗەوە ﮐە دەوری  ٦-٥ﻣﯿﻠﯿﺎرد دوﻻرە  .ﺋەم داھﺎﺗەی ﭘﯿﺎواﻧﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎﻧﮑە زەﺑەﻻﺣەﮐﺎﻧﯽ ڕؤژﺋﺎواﯾە و ﺋەوە ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ﺋەم ﻣﺎﻓﯿﺎﯾە ﺋﺎﯾﯿﻨﯿﺎﻧە
ڕێﮑﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺘﺮ و ﺑە ﺑڕﺷﺘﺮﯾﺎن ﻟە ﭘﺎرەﭘەرەﺳﺘﺎن و ﺳﻮوﺧﯚراﻧﯽ ﺳەرﻣﺎﯾەداری ﺑﯿﻨﯿﻮەﺗەوە .

ﮐﯚﺷﮏ و ﺗەﻻرەﮐەی ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﻟە ﭼﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﭘﯚﮐﯚﻧﯚس ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ
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ﻧﺎوەﻧﺪێﮑﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﻟە ھﯚﺳﺘﯚن

ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﺎ دژە ﻣﺮۆﯾﯽ ڕێﮑﺎری ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧە دﺧﺎزێ و ﺑە ﭘێﭽەواﻧەﺷەوە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑە
ڕێﮑﺎری ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧەوە ﻧﯿە  .ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری ﺧەڵﮑە ﭼەواﺷەﮐﺮاوەﮐەی ﺋەﮐﺎت و ﺋﻮوﺷﺖ ﮐە "
ﺋەﻧﮕﯚ ﺋەﺑێ ﺑﺨﺰﻧە ﻧﺎو ڕەگ و ڕﯾﺸەی ﺳﯿﺴﺘﻤەوە ﺑەﺑێ ﺋەوەی ﮐەس ﺗەﻧﺎﻧەت ھەﺳﺖ ﺑە ﺑﻮوﻧﺘﺎن
ﺑﮑﺎت ﺗﺎ ﺋەو ﮐﺎﺗەی ﮐە دەﮔەﻧە ﻧﺎوەﻧﺪی دەﺳە�ت  ،ﺗﺎوەﮐﻮ ھەل و ﻣەرﺟﯽ ﻟەﺑﺎر ﭘێ دەﮔﺎت  .ﮔەر
ﺋێﻮە ﺑە ﻧەوەﮐﺎﻣﯽ ﺷﺘێﮏ ﺑﮑەن ﺋەوان ﺳەرﺗﺎن ﭘﺎن ﺋەﮐەﻧەوە  .ﺋەﻧﮕﯚ ﺋەﺷﯽ ﭼﺎوەڕوان ﺑﻦ ھەﺗﺎ ﺋەو
ﮐﺎﺗەی ﮐە ھەﻣﻮو دەﺳەﻻﺗﯽ دەوﻟەﺗﺎن ھەﺑێ  .ﺗﺎ ﺋەو ﮐﺎﺗە ھەر ھەﻧﮕﺎوێﮏ ھەڵ ﺑﮕﯿﺮێﺖ ﭘێﺶ وەﺧﺘە
ﺋەﺑێﺖ  .دەق وەک ھێﻠﮑە ﺋەﺑێ  ٤۰رۆژان ﭼﺎوەڕاﻧﯽ ﺑﮑەن ھەﺗﺎ ﺟﻮوﺟﮑە ھەڵ دێ "  .ﻟێﺮە دا ﺟەﻧﺎﺑﯽ
ﮔﻮﻟەن ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ دەس ﺧﺴﺘﻨﯽ دەﺳە�ﺗﯽ دەوڵەﺗﯽ دەس ﻧﯿﺸﺎن ﺋەﮐﺎت و ﺋەوەﻧﺪەﺷﯽ ﻟە ﺑﺎرا
ﻧﯿە ﮐە وەک ڕەوﺗێﮑﯽ زەﻗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ھەر ﺋﺎﯾﺪﺗﯚﻟﯚژﯾێﮑەوە  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ژی وەﮔەردی
ﺑﻮوت  ،ﺑێﺘە ﻣەﯾﺪاﻧەوە و ﺧﯚی و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﯾە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾەﮐەی ﺗﺎﻗﯽ ﺑﮑﺎﺗەوە  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەوە
ﮔﻮﻟەن ﺧەڵﮑەﮐەی ﻓێﺮی ﺋەوە ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﮐە ﺑە ﻓێﻞ و ڕێﮑﺎری ﻓﺴﯚﺳﯽ دزە ﺑﮑەن ﻧﺎو دام و دەزﮔﺎ و
دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﯚﯾﺎن ﻣ�س ﺑﺪەن ھەﺗﺎ ﮐﺎﺗﯿﺎن دێﺖ ﺋەو ﺟﺎر ﻣﺮﯾﺸﮑﯽ ﮐڕﮐەوﺗﻮوی ﮔﻮﻟەن و
ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﺟﻮوﺟﮑەﯾﺎن ﻟﯚ ھەڵ ﺑێﻨێ  .ﻟەورا  ،ﻟە ﺧﻮە رە و ﻟە ﺧﯚڕاﯾﯽ ﻧﯿە ﮐە داﻧﯽ ڕۆدرﯾﮏ (Dani
)Rodrikﭘﺮۆﻓﺴﯚری ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋﺎﺑﻮوری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟە زاﻧﮑﯚی ھﺎرواردی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دەﺑێﮋێ ﮐﻮ "
رەوﺗﯽ ) ﮔﻮﻟەن  -ﺧﺰﻣەت ( ھەﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎﻗﺎﻗﺎی ﻟە ﻓێڵ و ﻓەرەﺟﯽ ﮔ�وەوە ﮔﻼوە  .زەﻣﺎن ) ڕۆژﻧﺎﻣەی
ﮔﻮﻟەﻧﺠێەﮐﺎن ﮐە ﺋەردۆﻏﺎن ﻟەم دواﯾﯿﺎﻧە دا دای ﺧﺴﺖ ( ﺑە ﮔێڕاﻧەی ﻧﺎڕاﺳﺖ و ﭼەواﺷەﮐﺎراﻧە و
دەﺳﮑﺎری ﮐﺮاوەوە ﭘﺸﺘﯽ ﺋەم ﻣﺎﻓﯿﺎﯾە ﺋەﮔﺮێﺖ " .
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ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری ڕێﮑﺎری ﻣﯿﺪﯾﺎی ﮔﻮﻟەﻧﯽ ﻟە ﻧﺎﺳﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧﯚﺟەﺋەﻓەﻧﺪﯾەﮐەﯾﺎن

ﺗەون و ڕاﯾەڵەی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﯚﺟەﺋەﻓەﻧﺪی  ،ﻣەﻻ ﻓەﺗﺤﻮ� ﮔﻮﻟەن

وەﮐﯽ ﺋﺎﻣﺎژە وەﭘﯽ ﮐﺮﯾﺎ ﺳﺎڵﯽ  ۱۹٤٥ﺧﺎڵﯽ وەرﭼەرﺧﺎن ﺟە ﻣێﮋووی ﺑﺰاڤ و ﺳەرھەڵﺪاﻧەوەی
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ﺑﻮو و ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ ﭘﺎرﺗﯽ دێﻤﯚﮐڕات ﺑە ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﻋەدﻧﺎن ﻣەﻧﺪەرەس دەرﮔﺎی
ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﯚ ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﮐﺎﯾﺶ ﺋﺎوەﻻ ﮐﺮد  .ﭘێﺶ ﺋەم ﮐﺎﺗە و ﻟە ﺳەرەﺗﺎی زاڵ ﺑﻮوﻧﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم
و ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﺗﻮرﮐﯽ ﺗەﻧﯿﺎ ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﻮور و ﻓێﺮﮔەی ﻧﻮوری ﺳەﻋﯿﺪ ﻧﻮورﭼەﺷﻤەﺳﯽ ﺑە
ﻧﮭێﻨﯽ ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧﯿﻤﭽە ﻧﮭێﻨﯽ و ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەﯾەﮐﯽ ﺑەرﺗەﺳﮏ دا ﺋەﺟﻮو�ﯾەوە  .ﭘﺎش ﻋەدﻧﺎن ﻣەﻧﺪەرەس
و ﭘﺎرﺗﯽ دێﻤﯚﮐڕان ﺳەرەی ﻧەﺟﻤەدﯾﻦ ﺋەرﺑەﮐﺎن و ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ " ﻣﯿﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰام ﭘﺎرﺗﺴﯽ (Milli Nizam -
) Partisiو دەﺳﭙێﮑﯽ دەوری ﮐﺎرا و ﮐﺎرﯾﮕەر و دوور و درێﮋی ﺋەرﺑەﮐﺎن ھﺎت .
ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﮐﺎن ژی ﺗێﮑەڵﯽ ﮔەﻣە و ﺑەزﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮرﮐﯿە و ﯾﺎﺳﺎی ﭼەﺳﭙﺎوی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﻟە ﻣەر
ﺋﺎزادی ﭼﺎﻻﮐﯿﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮون  .ﯾﺎﺳﺎی ﺑﻨەڕەﺗﯽ ﺋەو
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دەﺳە�ﺗە ﺋەدات ﺑە داﮔﺎی ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎی ﺑﻨەڕەﺗﯽ ﮐە ﭘﺎرت و دەﺳﺘەی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرۆک وەزﯾﺮ
و ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎر و ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ھﺘﺪ ﺑە ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ڕاﺑﮕەێﻨێ و ﺑﻮاری ﭼﺎﻻﮐﯿﺎن ﻟێ ﺑﺒڕێ و ﻟە
ﺳﯿﺎﺳەت دوورﯾﺎن ﺑﺨﺎﺗەوە  ،ﻟە ﺋەﮔەری ﮐﯚک و ﺟﻮوت ﻧەﺑﻮوﻧﯿﺎن وەﮔەرد ﯾﺎﺳﺎی ﺑﻨەڕەﺗﯽ
ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ  .ﺋەم ﻣەرﺟە ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﯾە ﺑﻮە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﭘﺎرﺗە ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﮐﺎن ﭼەﻧﺪ ﺟﺎرێﮏ ھەڵ
ﺑﻮەﺷێﻨﺮێﻨەوە  .ﺋەﻣەش وای ﮐﺮد ﮐە ﭘﺎرﺗەﮐەی ﺋەرﺑەﮐﺎن ﺧﯚی ﺑﮕﯚڕێ ﺑﯚ ﭘﺎرﺗێﮑﯽ ﻧﻮێ " ﻣﯿﻠﻠﯽ
ﺳەﻻﻣەت ﭘﺎرﺗﯿﺴﯽ –  . " Milli Selamet Partisiھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿەش ﭘﺎرﺗﯽ رەﻓﺎە و ﻓەزﯾﻠە و ﭘﺎرﺗﯽ
ﺳەﻋﺎدەت ھﺎﺗﻨە ﺋﺎراوە  .ﺋەردۆﻏﺎن و ﭘﺎرﺗەﮐەی – ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ  ،دواﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺋەم ﺑەزﻣە ﺳﯿﺎﺳﯿەی
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮرﮐﯿەﯾە ﮐە ﮔەﯾﺸﺘە ﻟﻮوﺗﮑەی ﺧﯚی و دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮرﮐﯿەی ﺗﺎﭘﯚ ﮐﺮد
ﻟﯚ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ دوور و درێﮋ  ،ﺑەوەی ﮐە ﺋەردۆﻏﺎن و ﭘﺎرﺗەﮐەی ﺋﺎﮐﺎری دژە ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺋەرﺑەﮐﺎﻧﯽ وەﻻ ﻧﺎ
ﮐە ﮐﯚﺳﭗ و ﺑەرﮔﺮی ﺳەرەﮐﯽ ﻟە ﺳەر رێﮕﺎی ﺋەرﺑەﮐﺎن و ڕێﺒﺎزە ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﮐەی دا ﺑﻮو  .ﺋەم
وەرﺳﻮوڕاﻧەی ﺋەردۆﻏﺎن ﻟە ﺑﯿﺮۆﮐەی دژە ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ و دژە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺋەرﺑەﮐﺎن ﺑەرﮔﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ
ﮐﯚن ﺑﻮو ﮐە ڕێﮕﺎی ﺋەڕای ھەڵﺪاﻧﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﺧﻮەش ﮐﺮد و ﺳﯿﻤﺎ و ھێﻤﺎی ﺋﯿﺴﻼﻣێﮑﯽ ﻧەرم و
ڕووﻟە ڕۆژﺋﺎوای دا ﺑە ﺋەردۆﻏﺎﻧﭽﯿەﯾەل و ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎﻧﯽ ھﺎوھﺎوی ﺋەو ﮐﺎﺗەﯾﺎن  .ﺋەﻣەش ﺋەو ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎزەﺑﺎﺑەﺗەﯾە ﮐە ﭘێﺸﺘﺮ ﮔەﻧﮕەﺷە ﮐﺮا  .ﻣێﮋووی ﺋەم ڕەوﺗە ﺋﯿﺴﻼﻣﯿە ژ ﺗﻮرﮐﯿە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ
ﺗﯚﻣﺎر ﮐﺮﯾﺎﮔە ﺑە ھەﻣﻮو وردەﮐﺎرﯾەﮐﺎﻧﯿەوە و زاﻧﯿﺎرﯾەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ﺑەر دەﺳﺖ داﯾە .
ﺑە ﺑەراوەرد وەﮔەرد ﺋەو رەوﺗە  ،ﻣەﻻ ﻓەﺗﺤﻮ� ﮔﻮﻟەن و ﺑە ﻧﺎو ڕەﺗەﮐەی  ،ڕەوﺗﯽ ﺧﺰﻣەت  ،و "
ﺟەﻣﺎﻋەت "ەﮐەی ﻣەﺗەڵێﮑﯽ ﮐﻮێﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯿە ﮐە ﺟێﮕەی ﻟە ڕەوﺗﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻮرﮐﯿە دا ﻧﯿە و ﺷﺘێﮑﯽ ﺋەوﺗﯚی ﻟێ ﺗﯚﻣﺎر ﻧەﮐﺮاوە و ﺑە زۆری وەک ﻧﮭێﻨﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎوەﺗەوە  .ﻣەﻻ
ﮔﻮﻟەن دەوری  ۸ﻣﻠﯿﯚن ﮐەس ﭘێڕەوی ھەس ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﻣەزەﻧﺪە  .ھەر ﺑە ﻣەزەﻧﺪە ﺧﺎوەﻧﯽ دەوری
 ٦۰-٥۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دۆﻻر ﺳﺎﻣﺎﻧە و  ۱۰۰۰ﺑﯚ  ۱٥۰۰ﻣەدرەﺳەی ﺑە ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎن ﺑە ﺑﺎﺷﻮوری
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯿﺸەوە ﺑەڕﯾﻮە ﺋەﺑﺎت  .دەﯾﺎن دەزﮔﺎی وەﺷﺎن و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧە و ﺗەﻟەﭬﯿﺰﯾﯚن و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺋﺎﺳﯿﺎ و
ﺳﺎزﯾﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯿﯽ ﺗﻮﺳﮑﯚن و دەﯾﺎن ﺳﺎزی ﻧێﻮﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻧﺎﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ژﻣﺎرەﯾەک
26

زاﻧﮑﯚ و زاﻧﺴﺘﮕە ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە و دەرەوەی ﺗﻮرﮐﯿە ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ  ،ڕاﯾەڵەی ﺑەرﺑ�و و
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮔﻮﻟەن و ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﭘێﮏ دێﻨﻦ  .ﺋەوەی ﮐە ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەو ڕاﯾەڵە ﭘﺎن و ﺑەرﯾﻨە
ﻓﺮە ﺑە وردی و ﮐﺎراﻣەﯾﯽ ڕێﮑﺨﺮاوە  .ﮐەﭼﯽ ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ ﻧە ﻧﺎوی ھەﯾە و ﻧە ﻧﺎوﻧﯿﺎﺷﺎن و ﻧە
ﻧﺎوەﻧﺪ و ﺑﺎرەﮔﺎ و ھەﻣﻮوﺷﺘێﮑﯽ ﺑە ﻣەزەﻧﺪە ﺑﺎس ﺋەﮐﺮێﺘﻦ  .ھﯿﭻ ﮐﺎم ﻟەو ھەﻣﮑە ﺳﺎزی و ڕێﮑﺨﺮاوە
و زاﻧﮑﯚ و ﻧەﺧﯚﺷﺨﺎﻧە و ﻣەدرەﺳﺎﻧە ھێﻤﺎی ﮔﻮﻟەن و ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﺗﯽ ﭘێﻮە ﻧﯿە  .ﺋەم ﺷێﻮازە ﻟە
ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﮐﺎر و ﺑﺎری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﺷێﻮازی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺋەﻧﺎﺳﺮێ و دزەﮐﺮدن و ﻓﺴﯚﺳﯽ
وەک ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن دﯾﺎری ﺋەﮐﺎت  ،ڕێﮑﺎرﯾﺎﺑە .
ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﮔﻮاﯾە ﻓﺮە ﻣﺸﻮوری ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘەروەردە ﺋەﺧﯚن و ﻟە ھەر ﺷﻮێﻨێﮏ ﮐە ﻟﯚﯾﺎن ﻟﻮاوە
ﻣەدرەﺳەی ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺧﯚﯾﺎن داﻣەزراﻧﺪوە  .ﺋەﻣەش ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ﺗﻮرﮐﯿە و ﻧﺎوﺧﯚی و�ﺗەﮐەﯾﺎﻧەوە ﻧەوەﺳﺘﺎوە
ﺑەڵﮑﻮ ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺋﺎورووﭘﺎ و ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ و ڕۆژھە�ت و ژاﭘﯚن و ﻣەﮐﺰﯾﮏ و ﺋﺎﺳﯿﺎی ﻧﺎوڕەاﺳﺖ و ﺋﯿﺘﺮ
ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ ھەر ﺧﻮا ﺑﯚ ﺧﯚی ﺋەزاﻧێ ﻟە ﮐﻮێﯽ ﺗﺮ  ،ڕاﯾەڵەی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﺗەﻧﺮاوە .
ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ڕێﮕە ﻟە دەس ﺧﺴﺘﻨﯽ زاﻧﯿﺎری ﻟە ﮐﺎروﺑﺎرﯾﺎن ﻟە زۆرﺑەی و�ﺗﺎن ﺑە
ﺗﻮرﮐﯿەﺷەوە ﺋەﮔﺮی  .ﻟێ ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ھﯚی ورﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺸﻮورﺧﯚری ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺑﺎش ﻟە ﺧەڵﮑەﮐەی
و ھەروﺳﺎ ژی ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ و ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ  ،ﺑڕە زاﻧﯿﺎرﯾێﮑﯽ ﺑﺎش ﻟە ﺳەر ﭼﯚﻧﯿەﺗﯽ ﮐﺎر
وﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﺑ�و ﺑﻮوەﺗەوە ﮐە ﺋەﮐﺮێ وەﮐﯽ ﻣﯿﻨﺎ ﭘەی ﺗێﮑڕای ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن
ﺑێﺘە ﺑﮑﺎر ﺋﺎﻧﯿﻦ  .ﮔﯚڕ ﺋەو زاﻧﯿﺎراﻧەی ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑ�و ﺑﻮوﻧەﺗەوە  ،ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن دەوری  ۱٥۰ﻣەدرەﺳەی
ﮔﻮﻟەﻧﯿﺎن داﻣەزراﻧﺪوە و ﻧﺎوی ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەی ﺧﺎﭘێﻨەر و ﺷﻮێﻦ ﮐﻮێﺮﮐەرەوەﯾﺎن ﻟێ ﻧﺎون  .ﺳﺎ�ﻧە
 ٦۰۰ﻣﻠﯿﯚن دۆﻻر ﻟە ﺧەزێﻨەی ﮔﺸﺘﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎرە وەرﺋەﮔﺮن  .ﮔﺮێ ﺑەﺳﺘە ﺋﺎﺑﻮورﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن وەﮔەرد ﺋەو
ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻧە دەﺑەﺳﺘﻦ ﮐە ﺳەر ﺑە ﮔﻮﻟەﻧﻦ  .ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی ﺗﻮرک ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە و ﻟە ﻧﺎو ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەوە
ﺗێﺮﻧە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ .

27

ﻣەدرەﺳەﯾەﮐﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻟە  ۲۰۰۹ﻣﺎڵﭙەڕی ﺳەﺑﺎح ﺳەر ﺑەﮔﻮﻟەن وﺗەی ﻧﺎزﻟﯽ ﻟﯿﭽﺎک ﻟە دان وﺳەﻧﺪن وەﮔەرد ھﺎوڕێ
ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺑ�و ﮐﺮدەوە ﮐە ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ﺋەو ﺗﺎﻗﻤە ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻟە داﻣەزراﻧﺪﻧﯽ ﺋەو ﻣەدرەﺳﺎﻧە ﻟە
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺋەﮐﺎت  .ﺋەو ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿە دەﺑێﮋێ ﮐﻮ  " :ﮔەر ﺑﮑﺎرﯾﻦ  ٦۰۰ﻣەدرەﺳە داﺑﻤەزرێﻨﯿﻦ ﻟە
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ھەر ﻣەدرەﺳەﯾەک ﺳﺎ�ﻧە  ۲۰۰ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎری ﻟێ دەرﺑﭽێﺖ ﺋەوە ﺳﺎ�ﻧە  ۱۲۰ھەزار ھﯚﮔﺮ و
ﻻﯾەﻧﮕﺮی ﺗﻮرﮐﯿە و دۆزەﮐەی ﺋەڕژێﺘە ﻧﺎو ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  .ﺋێﻤە ھەﻣﻮو ﺳﺎڵێ ھەوڵﯽ ﺋەوە ﺋەدەﯾﻦ
ﮐە ﻻﯾەﻧﮕﺮﯾﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە دژی دۆزی ﮐﯚﻣﮑﻮژی ﺋەرﻣەن ﺑە دەس ﺑﮭێﻨﯿﻦ  .ﺑە�م ﻟە ڕێﮕەی ﭘەروەردەوە
ﺋەﺗﺎﻧﯿﻦ ﺳﺎ�ﻧە ھەزاران ﮐەس ﻓێﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﺑﮑەﯾﻦ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺗﻮرﮐﯿﺎن ﭘێ ﻧﯿﺸﺎن ﺑﺪەﯾﻦ و
ﺑﯚ ﻻی ﺧﯚﻣﺎﻧﯿﺎن ڕاﮐێﺸﯿﻦ "  .ﺑﺎﯾﺮام ﺑﺎﻟﺠﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯽ ﺋێﮋی ﮐە  :ﻣەدرەﺳەﮐﺎن ھەﻣﻮوﯾﺎن ﯾەک
ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯿﺎن ھەﯾە  ،ﺋەوﯾﺶ ﭘێﮕەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺧەڵﮑێﮑﯽ ﺑﮋارەدە و ﻧﻮێ و ﻣﻮدەرﻧە ﮐە ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﺑێ
ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﻮﺳﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮدەرﻧﯿﺰە ﺑﮑﺎت  .ﻟێ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﮔﻮﻟەن ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺗﻮرﮐﯿەﯾە ﺑە
ﺗﺎﯾﺒەت ﻧەوەک ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و واﯾﺎن داﻧﺎوە ﮐە ﺋەو ﺟﯿﻠە زێڕﯾﻨە ﮐە ﺑەﺗەﻣﺎن ﺑﺎری
ﺑﮭێﻨﻦ ﺗﻮرﮐﯿە ﻟﯚ ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ھەر ﺑەرز ﺑەرێ و ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﺶ ﺑﮑەﻧە ﻣﺎک و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯽ
و ﻣﺮﭬﯽ ﺗﻮرﮐﯽ دڵﺨﻮازﯾﺎن ﺑﺒێﺘە ﺳەرﮐﺮدەی ﺟﯿﮭﺎﻧﯿﯽ ﻟە ﺑﻮاری ﺋﺎﺑﻮوری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و زاﻧﺴﺖ و
دەوﻟەﺗﺪاری و ﭘﯿﺎوی دەوڵەت وەک ھێﻨﺪێﮏ ﺷﺮۆﭬەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﮔەﻧﮕەﺷەی ﺋەﮐەن .
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ﺋﺎﺋەﻣە دەق و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﻟە ﻣەڕ ﭘەوەردە و ﻣەدرەﺳەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾە .
ﭘﺮﺳﯿﺎری ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻟێﮕﺮە ﺋەوە ﻧﯿە ﮐە ﻣەﻻﯾەﮐﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﻧەﺧﯚش و ﭼەواﺷەﮐﺎر و ﻓێڵەﺑﺎز ﻣﯿﻨﺎ ﮔﻮﻟەن ﻟە
ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ ﺷﻮﯾﻨﯿﺰﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯽ چ ڕێﮑﺎرێﮑﯽ ﭘەی ﺋﺎرﻣﺎﻧﺠﯽ ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﺎﻧەی ﺧﯚی ڕەﭼﺎو ﮐﺮدﮔە ،
ﺑەڵﮑﻮ ﭘﺮﺳﯿﺎر ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەم ﮐﺎﺑﺮاﯾە ﭼﯚن ﭼﯚﻧﺎھﯽ ﺑﯚی ﭼﻮوەﺗە ﺳەر و ﺑە ﭘﺎرە و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺋەو و�ﺗە ﺑﯚ ﻣەﺑەﺳﺘﯽ ﺗﻮرﮐﭽﯿەﺗﯽ و ﺋﯿﺴﻼﻣﭽﯿەﺗﯽ ﭘەروەدە ﺋەﮐﺎت  .ﺋەوەﻧﺪی ﮐە ﺋەزاﻧﺮێ
ﺋەوﺳە ﮐە ﻣەﻻ ﺧﯚی و ڕێﺒﺎزە ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾەﮐەی ﻟە ژێﺮ ﭘەردەی ﺗەﺑﺎﯾﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﻟە ﻧێﻮان ﮐﺮﯾﺴﺘﺎن و
ﺟﻮوﻟەﮐە و ﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧﺎ ﺣەﺷﺎر داوە و وا ﺋەﻧﻮێﻨێ ﮐە ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن دە ﺧەﻣﯽ زاڕۆڵەی
ﻧﺎﻣﻮﺳڵﻤﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ داﯾە و ﻣﺸﻮورﯾﺎن ﺋەﺧﻮات .
ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن دەزﮔﺎی ﺋﯿﻒ ﺑﯽ ﺋﺎی ) (FBIو وەزارەت ﮐﺎر و وەزارەﺗﯽ ﭘەروەدەی
ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وەﺧەﺑەر ھێﻨﺎ و ﮐەوﺗﻨە ﻟێ ﭘﺮﺳﯿﻨەوە و ﻟێ ﭘێﭽﺎﻧەوە ﻟە ﮔﻮﻟەن و ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن و ﻟە ۲۰۱٤
دا ﭘﯚﻟﯿﺲ ھەڵﯽ ﮐﻮﯾﺎﺋە ﺳەر  ۱۹ﻣەدرەﺳەی ﮔﻮﻟەﻧﯽ ﻟە ھەرێﻤﯽ ﺋﯚھﺎﯾﯚ و ﺋﯿﻠﯿﻨﻮا و ﺋﯿﻨﺪﯾﺎﻧﺎ  .ﺋﯿﻒ
ﺑﯽ ﺋﺎی دۆزێﮑﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎواﻧﮑﺎری ﮔەورە و ﻗەﺑەدارﯾﺎن ﻟە دژﯾﺎن ﺳﺎز ﮐﺮد  .ﺧێڵﯽ ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن دەﻓﺮﯾﺎی
ﮔﻮﻟەن ﮐەوﺗﻦ و دۆزەﮐەﯾﺎن ڕەواﻧەی دەزﮔﺎێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯿﯽ ھەواﻟﮕﺮی ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﮐە دەﺳە�ﺗﯽ
ﻟێ ﭘێﭽﺎﻧەوە ﻟە دادﮔﺎی ﻧﯿە و ﺑەﻣەش ﮔﻮﻟەن ﻟە ﻟێﭙﺮﺳﯿﻨەوەی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و دادﮔﺎی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ڕزﮔﺎری ﺑﻮو.
ﺋﺎﺋەﻣە ﺑەزﻣﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑێﺖ  ،ﺋﯿﺪی ﺧﻮێﻨەر ﺋەﺑێ ﺑﯿﺮ ﻟە ﺑەزﻣﯽ ﮔﻮﻟەن ﻟە ﺋﺎورووﭘﺎ و
ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ و وﻻﺗﺎﻧﯽ وەﮐﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﮑﺎﺗەوە
ﮐە ڕاﯾەڵەی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ ﭼﯚن ﺑﺎز ﺑە ﺳەر ھەﻣﻮو ﮐﯚﺳﭗ و ﺑەرﺑەﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەروەری
ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﺋەو ﮔەل و و�ﺗﺎﻧە ﺋەدات ﮐە ﻟە ﺳەرﺗﺎﺳەری ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ ﮐەوﺗﻮوﻧەﺗە ﻧﺎو داوی
ﺗەون و ڕاﯾەڵەی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن .
ﻟە  ۲۰۰۸ﻧﯿﯚﯾﯚرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻟە ﻣەر ﻣەدرەﺳەﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﻟەن ﻟە ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻮوﺳﯽ ﮐە واﻧەی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﻟەو
ﻣەدرەﺳﺎﻧە ﻓﯿﺮ ﻧﺎﮐﺮێ ﻟێ ﻟە ﺷﻮێﻨﯽ ﺧەو و ﺣەواﻧەوە و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﻨﺪﮐﺎران ﺋەم ﮐﺎرە ﺋەﮐەن  .ﺋەﻣەش
ﺗەﻧﯿﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﮔﺮێﺘەوە ﺑەڵﮑﻮ ﻓێﻞ و ڕﯾﮑﺎری ﻓێ�وی ﮔﺸﺘﯽ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەﻧە ﻟە ﺗێﮑڕای ﻣەدرەﺳەﮐﺎﻧﯽ
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ﻟە ﺳەرﺗﺎﺳەری ﺟﯿﮭﺎن ﭘەی ﺷﺎردﻧەوەی ﺑەرﻧﺎﻣەی ﻧﮭێﻨﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﭽﯿەﺗﯽ و ﺗﻮرﮐﭽﯿەﺗﯽ ڕەوﺗەﮐەﯾﺎن
ﻟەو ﺧەڵﮑﺎﻧەی ﺋەﮐەﻓﻨە ﻧﺎو داوﯾﺎن .

ﺧﺎﻟەک دن ﺋﺎ ﮔﺮﯾﻨﮓ ﻟە ﻣەڕ ﻣەدرەﺳەﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﻟەن ﺋەوەﺳە ﮐە ﺧەڵﮏ ﺑﺰاﻧێ ﮐە ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
و ﮔﺸﺖ ﺳﺎزﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﮔﺸﺖ و�ﺗﺎن  ،ﺑە ڕواڵەت چ ﮔﺮﻓﺘێﮑﯿﺎن وەﮔەرد ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن ﻧﯿە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﺑە
ﭘێﭽەواﻧەوە ھەﺗﺎ ﺋﯿﺴﺘﺎ ﻧە ﮔﻮﻟەن ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻟﯚ ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﭼﯽ ﮐﺮﯾە و ﻧە ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺋەڕای ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن و ﺑەرﻧﺎﻣەی ﭘەروەردەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺋەوان ﭼﯽ ﮐﺮﯾە  .ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﺗﯽ ﻟە
ﺳەردەﻣﯽ ﺗﺎﻟەﺑﺎن ﻟە ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟە ﺳﺎ�ﻧﯽ ۹۰ەوە دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮدﺑﻮو ﻟە زۆرﺑەی ﺷﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﺋەو
و�ﺗە و ﭘەروەردەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺗێﮑەڵﯽ ﮐﭻ و ﮐﻮڕ ﻟە ﺑﻦ دەﺳﺘﯽ ﺗﺎڵەﺑﺎن دﯾﺎردەﯾەﮐﯽ دەﮔﻤەﻧە و
ﺗﺎڵەﺑﺎﻧﯽ ﺋەو ﮐﺎت و ﺋێﺴﺘﺎش ھەم ﻟە ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ھەﻣﯿﭻ ژ ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وازﯾﺎن ﻟە ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ھێﻨﺎوە
ﮐە ﮐﺎری ﻧﺎﺋﯿﺴﻼﻣﯿﺎن ) ﻟە ڕواﻧﮕەی ﺋەﻟﻘﺎﻋﺪە و ﺗﺎﻟەﺑﺎﻧەوە (درێﮋە ﭘێ ﺑﺪەن  .ﺑێ ﻟە ﺗﺎڵەﺑﺎن ﻣﺮۆڤ
ﺋەﺷﯽ ﺋەﻟﻘﺎﻋﺪە ژی ژ ﺑﯿﺮ ﻧەﮐﺎت ﻟە ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  .ھەر ﻟەم ﭘێﮑﯿە  ،ﺋەﻟﺸەﺑﺎب ﻟە ﮐﯿﻨﯿﺎ
و ﺳﻮﻣﺎل و ﺳﻮدان ؛ ھەروەﺗﺮﯾﺶ ﺑﻮﮐﻮﻟﺤەرام ﻟە ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﮐە وەک ﻟە ﻧﺎوەﮐەﯾﺎﻧەوە
دەرﺋەﮐەوێ دژی ﭘەروەردەی ڕۆژﺋﺎواﯾﯿﻦ  ،چ ﮐﺎرداﻧەوەێﮑﯿﺎن ﺟە ھەﻣﺒەر رەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ ﻟەو دەﭬەراﻧە
ﻧﯿﺸﺎن ﻧەداوە  .وادﯾﺎرە ﮐە ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن و ڕەوﺗەﮐەی ﮐە ﮔﯚڕ ﭘێ ﻟێﻨﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن و دەرﮐەوﺗەی ڕواڵەﺗﯿﺎن،
ﻣﯚرﮐﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ و ﻟەﻣەش ﺧﺮاﭘﺘﺮ ﻣﯚرﮐﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾﺎن زاﻧﺮاوە  ،ﻟە وەزەن و وەﯾﺸﻮوﻣەی
ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑێ وەی ﻣﺎﻧەﺗەوە و ﺑە ﺷێﻮﯾەک ﻟە ﺷێﻮەﮐﺎن ﭘﺎرێﺰراون  .ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن ﺗﺎﮐە
ڕەوﺗێﮑﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾە ﮐە ﺑﺰاﭬﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑە ﭼەپ و ڕاﺳﺘﯿەوە ؛ ﺑە ﺷێﻌە و ﺳﻮﻧﻨﯿەوە؛
ﺑە ڕەﺷەﮐﻮژی ﻣەدﯾﻨەﯾﯽ و ﻧەرﻣەﺑڕی ﻣەﮐﮑەﯾﯽ ﯾەوە ﺑێﺪەﻧﮕەﯾﺎن ﻟێ ﮐﺮدووە  ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﻣەﻻی
ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺎن  .ﺋەو ﭼەﻧﺪ ژی ﻣﺎوەﺗەوە ﮐە ﺑﺰاﻧﺮێ ﮐە ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ ﻟە ژێﺮ
دەﺳە�ﺗﯽ داﻋﺸﺎ ﺗﺎ ﭼەﻧﺪە ﮐﺎراﯾە ﻟە ﮔﺸﺖ ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﻟەﻧﯽ وەک ﭘەروەردە و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری
و ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ و ﺧێﺮﺧﻮازی و ھﺘﺪ  .دەﺑێ ﮐﻮ ﺋەم ﻣەﺗەڵەی ھﺎوژﯾﻨﯽ ﮔﻮﻟەن و ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە
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ﺑەرﻧﺎﻣەی ﮔﻼدﯾﯚ ب ەوە ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﺗﺒێ و درێﮋەی ھەﺑێ وەک ﻻﯾەﻧﯽ ﺷﺎراوەی ﭘﯿﻼﻧﯽ
ﭘﯿﻼﻧﮕێڕاﻧﯽ ﺋەو ﺑەرﻧﺎﻣە دزێﻮە .
ﺗێﮑەڵﯽ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻟەن ﺑە ﻣﺎڵﺒﺎﺗﺎ ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن ﺷﺘێﮑﯽ زاﻧﺮاوە و ھەﻣﻮوان ﻟێﯽ ﺋﺎﮔﺎدارن ﺋەو دوو ﭬﯿﺪﯾﯚ
ﮐە ﻟێﺮەدا دای ﺋەﻧێﻦ ﻗﻮو�ﯾﯽ و ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺋەو ﺗێﮑەڵﯽ ﯾە ﻧﺎﭘﯿﺮۆزە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺋەﮐﺎت .

https://www.youtube.com/watch?v=COQ4u7N2pnM---https://www.youtube.com/watch?v=MPiPOL9-EQs

ﮐەﺗﻨﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﯿﻤەﯾڵەﮐﺎﻧﯽ ھێﻠێﺮی ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن ﮐەﯾﻦ و ﺑەﯾﻨﯽ ﮔﻮﻟەن و ﺑﻨەﻣﺎڵەﮐەی دەرﺋەﺧﺎت
 .ﮔﯚﮐﮭﺎن ﺋﯚزﮐﯚک ﻧﺎوێﮏ ﮐە ﺋﯿﮏ ژ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿە ﻧﺎﺳﺮاوەﮐﺎﻧە ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺳەرۆﮐﯽ ﻧﺎوەﻧﺪی ﻓەرھەﻧﮕﯽ
ﺗﻮرﮐﯽ و ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺘﯚن ﮐە ﮔﻮاﯾە  ٥۰۰۰۰دوﻻری داﺑێﺘە ھێﻠێﺮی  ،داوای ﻟە ھﻮﻣﺎ ﻋﺎﺑەدﯾﻦ
 ،ﺳەرۆﮐﯽ ﮐﺎرﮔێڕی ھێﻠێﺮی ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن  ،ﮐﺮدوە ﮐە ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺑﺪات ﻟﯚ ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﺋﯚﺑﺎﻣﺎی ﺳەرۆک
ﮐﯚﻣﺎر ﺑﯚ داﻧﯿﺸﺘﻨﯽ ﺋﯿﮑﻤﺎﻟەدﯾﻦ ﺋﯿﺤﺴﺎﻧﺌﯚﻏڵﻮ ﻟەﮔەڵ ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎر ﺋﯚﺑﺎﻣﺎ  .ﺋەم ﮐﺎﺑﺮای
ﺋﯿﺤﺴﺎﻧﺌﯚﻏڵﯚەوەش ﺳەرۆﮐﯽ ﮔﺸﺘﯽ ڕێﮑﺨﺮاوی ﮐﻮﻧﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﻮوە و ﺑەوە ﻧﺎﺳﺮاوە ﮐە
ﭘێﺸﺘﺮ ھﯚﮔﺮی ﺣەﻣﺎس و ﻋﯚﻣەر ﺑەﺷﯿﺮی ﺳﻮودان ﺑﻮوﺑێﺖ  .ﺋەﻣەش ﺑەڵﮕەﯾە ﮐە ﮔﻮﻟەن ڕاﺳﺘەوەﺧﯚ
ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑە ﮐﻠﯿﻨﺘﯚﻧەﮐﺎﻧەوە ھەس  .ﭘێﻮەﻧﺪی ﮔﻮﻟەن ﺑە ﮐﻠﯿﻨﺘﯚن و ﺟەﯾﻤﺰ ﺑەﯾﮑﺮ و ﮐﯚﻓﯽ ﻋەﻧﺎن و
ﺋﯚڵﺒﺮاﯾﺖ و ھﺘﺪ ﻻﯾەﻧێﮑﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎﻧە و ﻻﯾەﻧەﮐەی دﯾﮑە ﭘێﻮەﻧﺪی ﺋەوان ﺑە ﮐەﺳﺎﻧﯽ وەک
ھﯚﻣﺎ ﻋﺎﺑەدﯾﻨە ﮐە ﺧەڵﮑﯽ ﻋەرەﺑﺴﺘﺎن و ﻟە ﻧﺎو ﺑﺎزﻧەی ﮐﻠﯿﻨﺘﯚﻧﺎ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ھەرە ﺑﺎﻻ دا ﮔﺮﺳﺎوەﺗەوە
و ﭘێﻮەﻧﺪی ﺋەو ﺑە ﺑﻨەﻣﺎڵەی ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﺳﻌﻮودی و وەھﺎﺑﯽ ﯾەل و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﻟﻘﺎﻋﺪە ﻣﮋاری ﮔەرﻣﯽ
ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾە  .ھەر ﺑەم ﺷێﻮەﯾە ﮐﺎﺑڕاﯾەﮐﯽ وەﮐﯽ ﻋەﺑﺪو� ﻋﻮﻣەر ﻧەزﯾﻒ ﮐە ﺳەر ﺑە ﺑﻨەﻣﺎڵەی
ﭘﺎﺷﺎﯾەﺗﯽ ﺳﻌﻮودﯾە و ﺗێﮑە�وی و ﭘێﻮەﻧﺪی ﺋەوﯾﺶ ﺑە ﺋەﻟﻘﺎﻋﺪە و ﺋەﺧﻮاﻧەﮐﺎن ﺑە ﮔەرﻣە دە ﺋﺎراداﯾە،
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ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﮐﯚڕی ﺑەڕﯾﻮەﺑەری ﮐﺎﻟﯿﺠﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾە ﮐە ﺳەر ﺑە ﮔﻮﻟەن و ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎﻧە  .ﺋەوان
ﭘێﻮەﻧﺪی و ﺗێﮑەڵﯽ دووﻻﯾەﻧەی ﮔﻮﻟەن ﺑە ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﻻﯾەک و دە ﺋﺎﻟﯿێ دن ﺑە ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ  ،ﻟەواﻧەﯾە ﮔﺮێ ﮐﻮێﺮەی ﻣەﺗەڵﯽ ھﺎوژﯾﻨﯽ ﮔﻮﻟەن و ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە
ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ و ﺳﻮودان و ﮐﻮی و ﮐﻮﯾێ دن ﺑﮑﺎﺗەوە و ﺗﯿﺸﮏ ﺑﺎوێﺘە ﺳەر دەوری ڕۆژﺋﺎوا ﻟە
ﺳﺎزﮐﺮدﻧﯽ ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ڕﯾﮕەی ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەﻧەوە  .دەﺑێ ﮐﻮ ﺋەردۆﻏﺎن ژی ﺑەﺷﺪار و ﺋﺎﮔﺎھﺪارێ
وێ ﺑەزﻣێ ﻗﺮێﮋ ﺑﻮوﺑێﺖ ﮐە ﺑە ﺑێ ﺳڵ ﮐﺮدﻧەوە و ﭘﺎرێﺰ ﮔﻮﻟەن و ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن وەک ﺳﺎزﯾێﮑﯽ
ﺗێﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺋەﻧﺎﺳێﻨێ .
ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻣەدرەﺳەﮐﺎﻧﯽ و ﻓێڵﯽ ﭘەروەدەی ﺗﻮرﮐﺎﻧەی ﺧەڵﮑﯽ دﯾﮑە واز ﻧﺎھێﻨێ
ﺑەڵﮑﻮ ﭘﺎش دەرﭼﻮوﻧﯿﺎن ھەﻣﻮو ﮐﺎرﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎش و ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﺎن ﻟﯚ ﭘێﮏ دێﻨێ ﮐە ڕوو ﻟە زاﻧﮑﯚﯾەل ﺗﻮرﮐﯿە
ﺑﮑەن و ﭘڕۆﺳەی ﺗﻮرﮐﺎﻧﺪﯾﺎن ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎ� درێﮋە ﭘێ ﺋەدات  .ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﺋەم ﻓێڵەش
ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﺑەرﻧﺎﻣەی ﮔەﺷﺖ و ﮔﻮزاری ﺧﯚڕاﯾﯽ ﻟﯚ زۆرێﮏ ﻟە ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ
و ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺮاو و ﻧەﻧﺎﺳﺮاو ﺑﯚ ﺗﻮرﮐﯿە ڕێﮏ ﺋەﺧەن و ﻟە ﺗﻮرﮐﯿەش وادەﮐەن ﮐە ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﺗﻮرﮐﯿە درێﮋە ﺑە ﺗﻮرﮐﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋەو ﺧەڵﮑە ﺑﺪەن وەک ﺋەرﮐێﮑﯽ ﺗەواوﮐەری ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎﻧﯽ دەرەوەی
ﺗﻮرﮐﯿە  .ﺋەم ﺳﯿﺎﺳەﺗە ﻓێ�وﯾﯽ ﯾە ﺑە زۆری ﻟە ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ و و�ﺗﺎﻧﯽ دەرەوەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺋﺎورووﭘﺎ ﺑەڕێﻮە
ﺋەﭼێﺖ  .ﻟﯚ ﮐﻮردی ﺑﺎﺷﻮورﯾﭻ  ،ﺋەوە ﻣﺎوەﺗەوە ﺑﯚ ورﯾﺎﯾﯽ و ﻟێ زاﻧﯽ ﺧەڵﮑەﮐەی و دام و دەزﮔﺎ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿەﮐﺎن و ڕۆژﻧﺎﻣەوان و ﭼﺎﻻﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﮐە ﻟە ﺑﻨﺞ و ﺑﻨەواﻧﯽ ﮔﻮﻟەن و
ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﺑﮑﯚڵﻨەوە و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەﯾﺎن ﻟە ﭘەﺗﺎی ﺋەو ڕاﯾەڵە ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﭙﺎرێﺰن  .ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ھەرﯾﻤﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و دواﺗﺮﯾﺶ ﺳەرۆﮐﯽ ھەرێﻢ ڕاﯾﺎن ﮔەﯾﺎﻧﺪ  ،ﭘﺂش ﺋەوەی ﮐە ﺋەردۆﻏﺎن ﻟە ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎﻧﯽ
ھەڵ ﭘێﭽﺎ  ،ﮐە ﺋەوان ﭼﺎری ﻣەدرەﺳەﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﻟەن ﺋەﮐەن  .ﻟێ ﺋەوەی ﮐﻮ ﭘێﺪﭬﯽ ﺋەوەﺳە ﮐە ﮐﻮرد
ﺑﺰاﻧﻦ ﮐﺎ ﭼﺎﭬﺎ و ﺗﺎ چ ڕادەﯾەک ڕاﯾەڵەی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻟەن ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗەﻧﯿﻮەﺗەوە و ﭼەﻧﺪ
ھەزار ﮔەﻧﺠﯽ ﮐﻮرد و ﻧﺎﮐﻮردﯾﺎن وەک ھﯚﮔﺮی ﺗﺮﮐﺎن و ﮔﻮﻟەن ﭘێﮕەﯾﺎﻧﺪووە  ،وەک ﺋەوەی ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺋﺎڵﻤﺎن و ھەﻣﻮو و�ﺗﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﮐﺮدووﯾﺎﻧە  .ﺑﻮوﻧﯽ ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ زۆر  ۳ ،ﻣﯿﻠﯿﯚن  ،ﺗﻮرک ﻟە ﺋﺎڵﻤﺎن  ،ﺑﻨەﻣﺎی
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ﭘەرەﺳەﻧﺪی ﭘەﺗﺎی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﺗﯽ ﻟەو و�ﺗە ﭘێﮏ ھێﻨﺎوە و ﺗﺎن و ﭘﯚی ﺋەو و�ﺗەی داﮔﺮﺗﻮوە  .ﭘﺘﺮ ﻟە ۱۰۰
ﻣەدرەﺳە و دەﯾﺎن ﺳﺎزی و ڕێﮑﺨﺮاوی ﮔﻮﻟەﻧﯽ دن ژ ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎ ﭼﺎﻻک و ﮐﺎران و ﻣەدرەﺳەی ﺗﻮودەﺳﺐ
ﻟە ﮔەڕەﮐﯽ ﺳﭙﺎﻧﺪاوی ﺑەرﻟﯿﻦ ﺳەرﮐەوﺗﻮوﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری "ﺟەﻣﺎﻋەت " ەﮐەی ﮔﻮﻟەن ﻟە ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎﯾە .
)) ﻟﯚ زاﻧﯿﺎری ﻓﺮەﺗﺮ ﻟە ﺳەر ﮐﺎرﻧﺎﻣەی ﮔﻮﻟەن ﺟە ﺋﺎڵﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑڕواﻧﻨە ﺋەم ﻧﺎوﻧﯿﺸﺎﻧﺎﻧەی ﺧﻮارەوە:
http://www.spiegel.de/international/world/turkey-erdogan-sees-power-threatenedbymuslim-cleric-guelen-a-942296-druck.html
http://www.spiegel.de/international/germany/guelen-movement-accused-of-beingasect-a-848763-druck.html

ﺷﯿﺎوی ﺋﺎﻣﺎژە ﭘێ ﮐﺮﻧە ژی ﮐە ﺋەﻣەی ﺋﺎڵﻤﺎن ﺗەﻧﯿﺎ ﻧﻤﻮوﻧەﯾەﮐە و ﺑﺎﺑەﺗێﮑە ﮐە وەک ﺳەرﭼﺎوەی
زاﻧﯿﺎری ﻟە ﺳەر ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن ﮐەڵﮑﯽ ھەﯾە  ،وەﮐﯽ دن ھەر ﻟە ﺋﻮﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨەوە ﺑﮕﺮە ھەﺗﺎ
ﭼﯿﻦ و ﻣﺎﭼﯿﻦ و ژاﭘﯚن و و�ﺗﺎﻧﯽ ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ و ﺋﺎورووﭘﺎ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﺑە دەرﺑەﺳﯽ ﺋەو
و�ﺗﺎﻧە ھەر ﻟە ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوس و ﻟێﮑﯚڵەر و ﺷﺮۆﭬەﮐﺎر ەوە ھەﺗﺎ ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯽ زاﻧﯿﺎری ﻓﺮە ﺑﺎش
و ﺑەﮐەڵﮏ و ﺑەرﺑ�وﯾﺎن ﻟە ﺳەر ﺋەم ﻣﮋارە ﮐﯚ ﮐﺮدوەﺗەوە و ﺑ�وﯾﺎن ﮐﺮدوەﺗەوە ((
ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەوە و ﺑە ﺑەراوەردﮐﺎری  ،ﭘێﻮەﻧﺪی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﯾەل ﺑە ﺗﻮرﮐﻤﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ ﻋێﺮاق و ﻧەﻣﺎزە ﺋﯽ دە
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎن و ﻟێﮑﯚڵﯿﻨەوەﯾە  .ﻟەل ﺋەﻣەش ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﯾەل ﮐﻮردﺳﺘﺎن دەرووﯾەﮐﯽ دﯾﮑەی
ﻟەﺑﺎر و ﭼﺎوەڕواﻧﮑﺮاون ﺋەڕای ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﮐە ﺗﯿﻠﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن
ﻟە ﻧﺎوﯾﺎن دا ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﺑﺨﺮێﺘە ژێﺮ ﭼﺎوەدێﺮی و ﻟێ ﮐﯚڵﯿﻨەوە  .ﺳەﯾﺮﯾﺶ ﻧﯿە ﮐە ﺋﯿﺴﻼﻣﭽﯿەﮐﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژی ﻧﺎوی ﺧﺎﭘێﻨەری " ﺧﺰﻣەت " ﯾﺎن ﻟﯚ ﭘﯿﻼن و ﺑەرﻧﺎﻣەی ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن ھەڵﺒﮋاردوە،
ﻟە ﺳەر ﺷﯚﭘﯽ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەﻧﯽ ﺗﺮﮐﺎن و رێﺒﺎز و ڕﯾﮑﺎرە ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ .
ڕاﯾەڵەی ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻟەن ﺗەﻧﯿﺎ ﻟە ﺑﻮاری ﭘەروەدە دا ﻧﯿە ﺑەڵﮑﻮ ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮورﯾەﮐەی ﮔﻮﻟەن  ،وەک
ھێﻨﺪێﮏ ﺟﺎر ﺑەم ﻧﺎوەوە ﮔﺎزی دەﮐﺮێﺘﻦ  ،ﻟە ﺑﻮاری ﺋﺎﺑﻮوری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯽ و ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎ� و
ﺳەرﻣﺎﯾەی دراوی و ﻣﺎڵﯽ و ﺑﺎﻧﮏ و وەﺷﺎﻧﺨﺎﻧە و ﭼﺎﭘەﻣەﻧﯽ و ﻣﯿﺪﯾﺎ و ﺗەﻟەﭬﯿﺰﯾﯚن و ﺧێﺮﺧﻮازی و ھﺘﺪ
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ﭼﺎﻻﮐە و ﺳەرﺟەﻣﯿﺸﯿﺎن ﭘێﮑەوە ﮔﺮێ دراون ﻟە ﺑﺎری ڕێﮑﺨﺮاوەﯾﯽ و ﮐﺎرﮔێڕﯾەوە  .ﺋەڕای ﻧﻤﻮوﻧە
ڕۆژﻧﺎﻣەی زەﻣﺎن و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺋﺎﺳﯿﺎ و ﺳﺎزی ﺋﺎﺑﻮوری ﺗﯚﺳﮑﯚن دەوری ﯾەﮐەﻣﯿﺎن ھەﺑﻮو ﻟە داﻣەزراﻧﺪﻧﯽ
دەزﮔﺎی ﺧێﺮﺧﻮازی ﮔﻮﻟەﻧﯽ ﻟە  ۲۰۰۳ﮐە ﻧﺎوێﮑﯽ ﺳەﯾﺮﯾﺸﺎن ﻟە ﺳەر داﻧﺎ ".ﺋەرێ ﮐەس ھەﯾە ﻣﺸﻮور
ﺑﺨﻮات"ﻧﺎوی ﺳﺎزﯾە ﺧێﺮزوازﯾەﮐەی ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەﻧە ﮐە ھەم ﺟە ﺗﻮرﮐﯿە و ھەﻣﯿﭻ ژ دەرﭬەی ﺗﻮرﮐﯿە ﭼﻼﮐە
و ﮐﺎراﯾە  .ﻟەم ﺳﯚﻧﮕەوە ﻧﺎﺑێ و ﻧﺎﺷێﺖ ﮐﻮ ﺑەﺗەﻧێ ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﻣەدرەﺳەﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﻟەن ﺑﮑﺮێﺖ .
ﮐﯿﻨﯿﺎ ﻟە ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ ﯾەﮐەم ﺑﺎزﮔەی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﺑﻮو ﻟەو ﺑەﺷەی ﺟﯿﮭﺎن  .ﮐﯿﻨﺎ ﻟە ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ وەﮐﯽ ﻧﺎوەﻧﺪی
ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﻓﺴﯚﺳﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎﺳﺮاوە و ﮐﺮدە ﺗﺮورﯾﺴﺘﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻟﻘﺎﻋﺪە ﻟە ﺋﺎﻓﺮﯾﮑﺎ ﻟە ﮐﯿﻨﯿﺎوە
دەﺳﺘﯽ ﭘێﮑﺮد ﮐە ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑە ﮐﯿﻨﯿﺎی ﺋەو ﮐﺎﺗە ﺑە دام و دەزﮔﺎ ﺳﯿﺨﯚڕﯾەﮐﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا ھەﺑﻮو  .داﻧﺎﻧﯽ
ﯾەﮐەم ﻣﯚڵﮕەی ﮔﻮﻟەن ﻟە ﺋﺎﻓﺮﮐﺎ ژی ﺋەﺷﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑە ﺗێﮑەڵﯽ ﮔﻮﻟەن وەﮔەرد ﺋەو دام و دەزﮔﺎﯾﺎﻧە
و ﺑەرﻧﺎﻣەی ﮔﻼدﯾﯚ ب ھەﺑﻮوﺑێﺖ  .ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺋەم ﺧﺎﻟە ﻟەوە داﯾە ﮐە ﻣەردم ﮐﻮرد ﻟەﺑﯿﺮﯾﺎن ﺑێﺖ ﮐە
ﻋەﺑﺪو� ﺋﯚﺟﺎ�ن ﻟە ﮐﯿﻨﯿﺎ ﮔﯿﺮا و ڕﻓێﻨﺪرا و ﮔەڕێﻨﺪراﯾەوە ﻟﯚ ﺗﻮرﮐﯿە  .ﻟەورا ﺗﯿﻠﯽ ﮔﻮﻟەن ﻟەو ﮐﺎرەﺳﺎﺗەی
ﺑە ﺳەر ﺋﯚﺟﺎ�ن دا ھﺎت ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﺑێﺘﻦ و ﺋەو ﭘﺮﺳﯿﺎرەش ﻟﯚ پ ک ک ﺗێﺘە ﮔﯚڕێ ﮐە ﺋەڕا ﺋﯚﺟﺎ�ن ﻟەو
ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎﻧەدا ﮐﯿﻨﯿﺎی ھەڵﺒﮋارد و ﺗﻮوﺷﯽ ﺋەو ﮔﺮﺗﻨە ھﺎت ﮐە ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎش ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد
ﺋﺎزار ﺋەدات  ،ﺑە دەﺳﺘەوﺳﺎﻧﯿەوە .
ﭘێﻮەﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەﮔەرد ﺗﻮرﮐﯿە ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭼﺎوەڕواﻧﮑﺮاوە
و ﮐﻮردﯾﭻ ﻧﺎﺗﺎﻧێ ﻧﮑﻮوﻟﯽ وەﻟێ ﺑﮑﺎﺗﻦ ﮔﯚر ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺟﯚﻏﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ  .ﻻﯾەﻧﯽ
ﺋەرێﻨﯽ و ﻧەرێﻨﯽ ﺋەم دان و ﺳەﻧﺪﻧە ﺋەﮐەﻓێﺘە ﺳەر ﺷﺎﻧﯽ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور و
ﻟێﮭﺎﺗﻮوﯾﯽ و ﻟێﺰاﻧﯿﺎن دە ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺗﯿﮑﯽ  .ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن ﻟە ھﺎﺗﻨە ﺳەرﮐﺎری
ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﻟە  ۲۰۰۲دەوری ﺳەرەﮐﯽ ھەﺑﻮو و ھەﺗﺎ ﺋەم دواﯾﯿﺎﻧە ﮐە ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ و ﮔﻮﻟەن
ﻟێﮏ داﺑڕان و ﮐەﻓﺘﻨە دوژﻣﻨﺎﯾەﺗﯽ ﺋﯿﮏ و دوو  ،رەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن ﭘﺎرەک ﺑﻮو ژ دەوڵەت و ﺣﮑﻮﻣەﺗﯽ ﺗﺮﮐﺎن
و ﺑەو ﻧﺎوەوە ﮐﺎر وﻓﺮﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوﯾﺎن دەﻣەﺷﺎﻧﺪ  .ﺟێﮕەی داﺧە و ھێﻤﺎی ﮐﻮرت ھێﻨﺎن و ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯽ
ﮐﻮردی ﺑﺎﺷﻮورە ﮐە ﮐەس ﻗەت ﺋﺎﻣﺎژەی ﺑە ﺟﯿﺎوازی ﺋەو دوو ﺗەوەرە ﺗﻮرﮐﯽ ﯾە ﻧﺎﻟێﮏ و ﺋﯿﺴﺘﺎ دوژﻣﻨﮑﺎر
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ﻧەﮐﺮدوە  .ﮐﺎروﺑﺎری ﺑﺎﺷﻮور وەﮔەرد دەوڵەﺗﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﺑە ڕێﮑﺎر و ڕێﭽﮑەی ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ و ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧێﻮدەوڵەﺗﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎو و زاڵ ﺑەڕێﻮە ﺋەﭼێ  .ﻟێ ﺧﻮﯾﺎ ﻧﯿە ﮐە ﺑﺎﺷﻮور ﺑە چ ﺋﺎﭬﺎ و ﻟە ﺳەر چ
ﺑﻨەﻣﺎﯾەک ﻟەﮔەل ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن و دام و دەزﮔﺎ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ھەﻣﻮو ﺑﻮارێﮏ دا  ،ھەڵﺲ و
ﮐەوﺗﯽ ﮐﺮدوە و ﮐﺎر و ﺑﺎری ﻣەﺷﺎﻧﺪووە .
ﺳﺎزی ﺋﺎﺑﻮوری ﺗﻮﺳﮑﯚن و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺋﺎﺳﯿﺎ ﺑﺎڵﯽ ﺋﺎﺑﻮوری رەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەﻧە ﮐە ﻟە ژﻣﺎرەﯾەک ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯽ
و ﻧﺎﺗﻮرﮐﯽ ﺑە ﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯿەوە ﭘێﮏ ھﺎﺗﻮوە  .ﭼەﻧﺪ ﻟەو ﮐﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎﻧە و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺋﺎﺳﯿﺎ ﻟە ﺑﺎﺷﻮور ﭼﺎﻻک
ﺑﻮوﮔﻦ و ﺟێﺎن ﮐﺮدووە و ﺗﺎ چ ڕادەﯾەک ﺑەرژەوەﻧﺪی ﮐﻮرد و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردﯾﺎن ﯾﺎن ڕەﭼﺎو ﮐﺮدوە،
ﭼەﻧﺪ ﺋﺎﺑﻮوری ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﯚ ﭘﺘﺮ ﭘەرەﭘێﺪاﻧﯽ ڕاﯾەڵەی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ ﺑەﮐﺎر ھﺎﺗﻮوە  ،ﭘﺮﺳﯿﺎری
ﺳﻮورن و وەﻻﻣﯽ ﺳﻮور دﺧﺎزێ  .ﻣﻠﻤﺎﻧێ و ﺷەڕە واﻧێﮑﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﻟە ﺑﺎﺷﻮور ﺑﻮوەﺗە ھﯚی ﺋەوە ﮐە
ﮐەس ﻟە ڕاﯾەڵەی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﻮﻟەن ﻧەﮐﯚڵێﺘەوە و ﺋەواﻧەی ﺗێﺒﯿﻨﯿﺎن ﻟە ﺳەر ﭘێﻮەﻧﺪی ﺑﺎﺷﻮوری
ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺗﻮرﮐﯿە ھەﺑﻮوە و ھەﯾە  ،ﻟەواﻧەی ﮐە ھەر ﺋﺎﮔﺎﯾﺎن ﻟە ﮔﻮﻟەن و ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن و ﻣەﺗﺮﺳﯽ
ﺳﻮورﯾﺎن ﭘەی ﮐﻮرد و دۆزە ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐەی ﻧەﺑﻮوﺑێﺖ .
ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﯾەل ﻗﻮرﺳﺎﯾێﮑﯽ ﻓﺮەﯾﺎن ﺑە ﮐﺎروﺑﺎری ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ و ﺗەﻟەﭬﺰﯾﻮن داوە ﺗﺎ ڕادەﯾەک ﮐە ڕۆژﻧﺎﻣەی
زەﻣﺎن ﭘڕ ﺋەژﻣﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮێﻨەری ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ھەﺑﻮو  .ﭼﺎﭘﺨﺎﻧەی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﯾەل ﻟە ﮐﯚﻧﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻨﯚﭘﯚل )
ﺳﺘﺎﻣﺒﯚڵ ( ﻧﺎوەﻧﺪێﮑﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﭼﺎپ و ﺑ�وﮐﺮدﻧەوەی ﭘەرﺗﻮوک ﺑﻮو ﮐە ﻓﺮەﯾەک ﻟە ﻧﻮوﺳەراﻧﯽ ﮐﻮرد
ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ژ ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ڕووﯾﺎن ﺗێ ﺋەﮐﺮد و ﺑﺒﻮﻧە ﺑەﺷێﮏ ژ ﺳﺎزی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﮐە ﻟﯚ
ﻣەﺑەﺳﺘﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوﯾﺎن ﭘێﮑﯿﺎن ھێﻨﺎﺑﻮو  " .ﺳﺎزی ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﺎن و ﻧﻮوﺳەران Journalists and -
) " Writers Foundation (JWFﻧﺎوی ﺋەو ڕێﮑﺨﺮاوە ﮔﻮﻟەﻧﯽ ﯾە ﯾە ﮐە ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ۲۰۰٤ﻟە ﺳﺘﺎﻧﺒﯚڵ
ﭘێﮑەوە ﻧﺮا و ﺳﺎ�ﻧە ﻧﻮوﺳەران و ڕۆژﻧﺎﻣەﻧﻮوﺳﺎن ﻟە ﺳەرﺗﺎﺳەری ﺟﯿﮭﺎن ﻟە ڕێﮕەی ڕاﯾەڵە ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ
ﯾەﮐەی ﮐﯚدەﮐﺎﺗەوە ﻟﯚ ﮔەﻧﮕەﺷەی ﻣﮋارﮔەل ﺟﯚراوﺟﯚر و ﮔﯚر ﺑەرﻧﺎﻣەی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ  .ﺧﺎڵﯽ ﮔﺮﯾﻨﮓ و
ﺑﺎڵﮑێﺶ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺟە  ۲۰۱۲ﭘێﮕەی ڕاوێﮋﮐﺎری ﻟە " ﻟﯿﮋﻧەی ﺋﺎﺑﻮوری و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﻧەﺗەوە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﮐﺎن ) (Nations Economic and Social Council (ECOSOC Unitedدرا ﺑە ﺳﺎزﯾەﮐەی ﮔﻮﻟەن
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و ﻧﺮخ و ﺑﺎﯾەﺧێﮑﯽ ﺑێ وێﻨەی داﯾە ﺋەوان  .ﻟﻮس ﺋﺎﻧﺠێﺰ ﺗﺎﯾﻢ و واﺷﻨﮕﺘﯚن ﭘﯚﺳﺖ ژی ﮔﺮێ ﺑەﺳﺘﯽ
ﻟەھەڤ ھﺎﺗﻦ وەﮔەرد ﺳﺎزﯾەﮐەی ﮔﻮﻟەﻧﯿﺎن ھەس  .ﺟە ڕێﮕەی ﮐﻠﯿﻨﺘﯚﻧەﮐﺎن و ﻧەﻣﺎزە ھێﻠﯿﺮی ﻟە
ﮐﺎﺗﯽ ﺳەرﭘەرﺷﺘﮑﺎرﯾﯽ وەزارەﺗﯽ دەرەوەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﺷﻮێﻨێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟﯚ ﺳﺎزﯾەﮐەی ﮔﻮﻟەن ﻟەو
وەزارەﺗﺨﺎﻧە و ﺑەرﻧﺎﻣەی ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ڕۆژاﻧە ﺋﺎﻧﮑﻮ ھەﻓﺘﺎﻧەی ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪن و ﺑﺎﻧﮕەﺷەﮐﺎرﯾەﮐەی ﺗەرﺧﺎن ﮐﺮا.
ﺋەﻣەش ﻟە ﮐﺎﺗێﮏ داﯾە ﮐە ﻧﺎوێﮏ ﻟە ﮔﻮﻟەن و ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﺗﯽ و ڕەوﺗﯽ ﺧﺰﻣەت و ﺗﻮﺳﮑﯚن و ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺋﺎﺳﯿﺎ ،ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی وەﮔەرد ﺋەو ﺳﺎزﯾە دە ﺋﺎرادا ﻧﯿە و ﺋەواﻧەی ﺗێﻮەی ﮔﻼون و ﺗێﻮەی ﺋەﮔﻠێﻦ ﻟەواﻧەﯾە
ﮐە ھەر ﺋﺎﮔﺎداری ﺑەزﻣە ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾەﮐﯽ ﮔﻮﻟەن ژی ﻧەﺑﻦ .
ﺗﺎ چ ڕادەﯾەک ﺋەو ﺗەون و ڕاﯾەڵە ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ ﺑەرزﮐﺮاوە و ﺗەﯾﺎر ﺑە ﺗﮑﻨﯚﻟﯚژﯾﺎی ﺗﺎزەﺑﺎﺑەت و ﮐﺎرﮔێڕی
ﭘﯿﺸەﯾﯽ ﮐﺎراﻣەی ﮔﻮﻟەن دە ﺑﻮاری ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ  ،ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗەﻧﯿﻮەﺗەوە ،
ﭘﺮﺳﮕﺮێﮑە ﮐﻮ ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎن و راوەﺳﺘەﮐﺮدن ﻟە ﺳەرﯾەﺗﯽ  .ﺋەرﮐﯽ ﻟێﭙﺮﺳﯿﻨەوە و ﺑەدواداﭼﻮوﻧﯽ
دەزﮔﺎی ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪن ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن و وﻻﺗﺎﻧﯽ دﯾﮑەش ﺋەﮐەﻓێﺘە ﺳەرﺷﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ
ﻧﻮێﻨەران و ﻟە زۆرﺑەی وو�ﺗﺎن ﻟﯿﮋﻧە و ﺳﺎزی ﺗﺎﯾﺒەت ﻧەم ﻓﺮﻣﺎﻧە ﮐﺎراﯾە  .ﻟێ ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەم ﻣﮋارە
ﭘﺸﺖ ﮔﻮێ ﺧﺮاوە و ﻟەﻣەش ﻓﺮەﺗﺮ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەﻧﺠﻮﻣەﻧﯽ ﻧﻮێﻨەران ﻟە ﮐﺎر ﺧﺮاوە  .ﻟە ﮐﺎﺗێﮏ دا ﮐە
رەوت ﮔﻮﻟەن ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە وەک ﺗێﺮورﯾﺴﺖ دەس ﻧﯿﺸﺎن ﮐﺮاوە  ،ﮐەس ﻧﯿە ﻟەوە ﺑﮑﯚڵێﺘەوە ﮐە
ﺋەرێ ﺋەو ڕەوﺗە چ دەورێﮑﯽ ﻟە ﮐﺎروﺑﺎری ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺑە ﻧﺎو ﺋﺎزاد و ﺳەرﺑەﺧﯚ دا ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ھەﺑﻮوە .
ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەک ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ڕۆژﺋﺎوا ﻧﺎﺳﺮاوە و ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە دا وەﮔەردﯾﺎن ﺗێﮑەڵە و ﮔەر
ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەل ﺑﻮارێﮑﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ ﺋەڕای ﮐﻮردﺳﺘﺎن ڕێﮏ ﺑﺨەن  ،ﭼﺎوەڕان ﺋەﮐﺮێ ﮐە ﺋەو ﺑﻮارە ﻟەﺑﯚ
ﻣﯿﺪﯾﺎ ﻧﺎﺳﺮاەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺰﺑﯿﺸﯿﺎﻧەوە ﺑێﺖ  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەوە ﺋەوە
ﻣﯿﺪﯾﺎی ڕووداوە ﮐە ﺟێﮕەی ﺋەواﻧﯽ ﮔﺮﺗﻮەﺗەوە و ﺑﻨەی ﻟە وەزارەﺗﯽ دەرەوەی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧەﺗەوە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن ﻟە ﻧﯿﯚﯾﯚرک داﮐﻮﺗﺎوە ﮐە ﭘﺘﺮ ﻟەوەی ﮐە وەک دەﺳﮑەﻓﺖ و ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﭘﯿﺸەی
ﻣﯿﺪﯾﺎﯾﯽ ڕووداو ﺧﻮﯾﺎ ﺑﮑﺎﺗﻦ  ،ﻣﯚرﮐﯽ ﻣﯿﺪﯾﺎی ﮔﻮﻟەﻧﯽ ﭘێﻮە دﺋﯿﺎرە  .ڕووداو ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﺳﺎزﯾەﮐەی ﮔﻮﻟەن
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ﻟەﺑﯚ ڕۆژﻣەﻧﻮوﺳﺎن و ﻧﻮوﺳەراﻧە و ﻟە ڕێﮕەی ﺋەواﻧەوە ﺑەﺷﺪاری ﻟە ھێﻨﺪێﮏ ﮐﯚڕ و ﮐﯚﺑﻮوﻧەوەی ﺑەﻧﺎو
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺋەﮐﺎت ﮐە ﺳﺎزﮐﺮاوی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎﻧە .
ژﻣﺎرەﯾەک ڕۆژﻧﺎﻣە ﻧﻮوس و ﻧﻮوﺳەر و ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ و ﻧەﻣﺎزە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ڕۆژاﻧە ﺑەﺷﺪاری ﻟە
وەﺷﺎﻧﯽ ڕووداو ﺋەﮐەن و ھێﻨﺪێﮑﯿﺎن ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا زۆر ﺑە ﺗﻮﻧﺪی دژی ﺋەردۆﻏﺎن و ﺳﯿﺎﺳەت و رێﮑﺎرەﮐﺎﻧﯽ
ﺋەﻧﻮوﺳﻦ ﮐە ﺧﯚﺑەﺧﯚ ﮔﯚﻣﺎﻧﯽ ﺋەوە ﺗێﺮﻧە ﺋﺎراوە ﮐە ﺋەﺷێ ﺳەر ﺑە ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﺑﻦ ﮐە
ژﻣﺎرەﯾﺎن ﮐەم ﻧﯿﻦ ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺋﺎورووﭘﺎ .
ڕووداو ﺑە ﻧﺎوی ﻣﯿﺪﯾﺎی ﺋﺎزادەوە ﮔﻮێ ﺧەڵﮑەﮐەی ﺑەوە ﭘڕ ﮐﺮدوەﺗەوە ﮐە ﮔﻮاﯾە ﺳەر ﺑە ھﯿﭻ ﻻﯾەﻧێﮏ
ﻧﯿﻦ و ﮔﻮاﯾە ﺗەﻧﯿﺎ ﻣﺸﻮوری ﺧەڵﮏ ﺋەﺧﯚن  .ﺋەﻣە درۆێﮑﯽ ﺷﺎﺧﺪارە ﺑەوەی ﮐە ﻟە ﺳەرﺗﺎﺳەری
ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ ﺗﺎﮐە ﯾەک ﻣﯿﺪﯾﺎی ﻟەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺑﻮوﻧﯽ ﻧﯿە و ﺋەوەی ھەﯾە و ﻧﯿە  ،ھەر ھەﻣﻮوی ﺳەر ﺑە ﻻﯾەﻧێﮏ
و ﺋﺎﻗﺎرێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاون  .ﺋەﮔﯿﻨﺎ ﭼﯚن ﺋەﺑێ ﮐە ﺧێﺮﺧﻮازاﻧﯽ وەک ﺑەڕێﻮەﺑەراﻧﯽ ڕووداو ﺋەو
ھەﻣﮑە ﺳﺎﻣﺎن و ﭘﺎرە ﮐە ﻟەواﻧەﯾە ﮐەس ﻧەزاﻧﯽ ﻟە ﮐﻮێﻮە دەﺳﺘﯿﺎن ﺋەﮐەوێ  ،ﺗەﻧﯿﺎ ﺑﯚ ﺧﺰﻣەﺗﯽ
ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺋﺎﻗﺎرێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوەوە ﺑﺒڕێﻨﻨەوە  .ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﭘﺎرﺗﯽ و ﻣﺎڵە ﺑﺎرزاﻧﯽ دەﻧﮕﻮی ﺋەوﯾﺎن
ﺑ�و ﺋەﮐﺮدەوە ﮐە ﮔﻮاﯾە ﻧێﭽﯿﺮﭬﺎن ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻟە ﭘﺸﺘﯽ ڕووداوە ﺋﺎﻧﮑﻮ ڕووداو وەک دەزﮔﺎﯾەﮐﯽ ﺗﻮرﮐﯽ ﯾە
) دەوڵەﺗﯽ – ﺋەردۆﻏﺎن (  .ﮔەر ﺋەﻣە ڕاﺳﺖ ﺑێﺖ ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺋەﺑێ ﻧێﭽﯿﺮﭬﺎن ژی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯽ ﺑێﺖ و ﺋەم
ھەﯾﺮە ﺋﺎوی ﻓﺮە ھەڵ ﺋەﮔﺮێﺖ .
ڕووداو وەک ﻓﺸە ﭘﺎڵەواﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﻣﮋارە ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ھﺰرﯾەﯾەﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەﻣەﺑەﺳﺖ ﺑە ﺷێﻮەﯾەک ﺋەھﺮووژێﻨێ ﮐە ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ھەرﭼﯽ دۆزی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺑﯿﺮ و ھﺰری ﮐﻮردێﻨﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ ھەﯾە ﺑێﺰار ﺋەﮐﺎت و ﺑەﻣەش ﺑﻮوەﺗە ﻣﺎﯾەی ﺳەرﺋێﺸە و ﺋﺎزاری
ﺧەڵﮑەﮐە و وای ﻟەو ﺧەڵﮑە ﮐﺮدوە ﮐە ﺑێﺰ ﻟە ﺧﯚﯾﺎن و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧەﮐەﯾﺎن ﺑﮑەﻧەوە  .ﻟە ھەﻣﻮو ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ
زۆرﺑەی ﻣﯿﺪﯾﺎ ﮐﺎن ھەوڵﯽ ﺋەوە ﺋەدەن ﮐە ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑﺎش ﻟە ﺑەرﻧﺎﻣەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟﯚ ﺳەرﻗﺎڵﯽ ﺧﻮەش و
راﺑﻮاردن و ھﻮﻧەر و ﻣﻮزﯾﮏ و ﺳﺮوﺷﺖ و ھﺘﺪ ﺗەرﺧﺎن ﺑﮑەن و ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾە ﻻی ڕووداو وﻧە و
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ﻣﮋاری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺧﯚی ﭘڕاﻧﯽ ﺑەرﻧﺎﻣەی ڕۆژاﻧەی ﭘێﮏ دێﻨێ ﮐە ﺧﯚی ﻟە ﺧﯚی دا ﻣﮋارێﮑﯽ
ﻧﺎﺧﯚش و ﺑێﺰراوە ﻻی ھەﻣﻮو ﺧەڵﮑﯽ ﺟﯿﮭﺎن .

ﺗەﻗﯿﻨەوەی ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﻧﺎو ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯿە و ﺋﺎﻗﺎری ﭘەرەﺳەﻧﺪی و
ﮐﺎرﯾﮕەری ﻟە ﺳەر دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد

ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ﺑە ﺳەرﮐەوﺗﻮوﯾﯽ ﯾەوە ﺑﻨﺎﻏەی ﺗﻮرﮐﯿەی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ داڕﺷﺖ و ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ وﻟﯚ
دەوڵەت و و�ﺗێﮑﯽ ﻟە ﯾﺎﺳﺎی ﺑﻨەڕەﺗﯽ دا ﭼەﺳﭙﺎﻧﺪ و ﺑﻮرای ﺋەوەی ﻟە ھێﺰ و ڕەوﺗە ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿەﮐﺎن
ﺑە ﺋﯿﺴﻼﻣێﺸەوە ﺑڕی ﮐە ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﮐەﻣﺎڵێﺰم ﺑﺘﺮازێﻦ و ﺑﺒﻨە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋەڕای درێﮋەی
ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﺟە ﺗﻮرﮐﯿە  .ﺗەﻧﯿﺎ ڕێﮕەﯾەک ﮐە ﻣﺎﺑﻮوەوە ﭘەی ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﺑە
ھەر ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی و ﺳﯿﺎﺳەﺗێﮑەوە  ،ﺷﯚڕﺷﯽ ﺳەرﮐەوﺗﻮوی ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮏ ﺑﻮو ﮐە ﺑﮑﺎرﺑێ ﺑﻨﺎواﻧﯽ
ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ھەڵ ﺗەﮐێﻨێ وەک ﺋەوەی ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن  .ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﺋەم دەرەﺗﺎﻧەﺷﯽ ﻧەھێﺸﺘﺒﻮو ﺑەوەی
ﮐە ﻣﯿﻨﺎ ڕێﮑﺎری ﭘێﻮﯾﺴﺖ و ﺟێﮕەی ﭘەﺳەﻧﺪی ڕۆژﺋﺎوای ﺳەرﻣﺎﯾەداری و ﺗەﻧﺎﻧەت ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ  ،ﺑە
ﺗﻮﻧﺪی ﺑﻮون و ﻣﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑە ﺑەرژەوەﻧﺪی ڕۆژﺋﺎواوە ﺷەﺗەک دا  .ﺑﻮوﻧە ﺋەﻧﺪاﻣﯽ ﻧﺎﺗﯚی ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ
ﺗﻮرﮐﯽ ﺑە ﮐﺮدەوە ﺧەوﻧﯽ ﺷﯚڕش و ﻟەﻧﺎوﺑﺮدﻧﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﮐﻮﺷﺖ ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە  .ﺋﺎ ﻟە وەھﺎ دۆﺧێﮑﺪا
ﮐە ھەﺗﺎ ﺋﯿﺮۆ ژی ﺑەردەاﻣە  ،ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم  ،ﭼﻮارﭼێﻮەی ﺑﻮاری ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھەر ھێﺰێﮏ
ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە دﯾﺎری ﺋەﮐەن  .ﺋەوەش ﮐە ﻟەو ﭼﻮارﭼێﻮە دەرﺑﭽێﺖ ﺋەوە ڕووﺑەڕووی ﺳﺰا و ﻟێﭙێﭽﯿﻨەوە و
ھەڵﻮەﺷﺎﻧەوە و دوور ﺧﺴﺘﻨەوە ﻟە ﺳﯿﺎﺳەت ﻟە ﻻﯾەن دادﮔﺎی ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎی ﺑﻨەڕەﺗﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ
ﺋەﺑێﺘەوە  ،ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮوﻧەی ھەڵﻮەﺷﺎﻧەوەی ﭘﺎرﺗە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ و ﮐﻮردﯾەﮐﺎن ﺑەڵﮕەی ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەن ژ
ﻣﯿﮋووﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮرﮐﯿە دا .
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ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەﯾەل ﺗﻮرک ﻟە  ۱۹٤٥ەوە و دوای ﭼﺎﮐﺴﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﻟە ﭘﺎش ﺷەڕی دووھەﻣﯽ
ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ژ ﺑﯚ ﺑەرﺑەرەﮐﺎﻧێﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺰم  ،ﺑﻮاری ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎن ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەی ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم دا ﻟﯚ ڕەﺧﺴﺎ.
ﺟﯿﺎ ﻟە ﺑڕە ﭼﺎﮐﺴﺎزی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ وەک ﻧﻮێﮋ و ڕۆژوو و ﺑﺎﻧﮓ ﺑە ﻋﺎرەﺑﯽ و ﮐﺮدﻧەوەی ﻓێﺮﮔەی ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ
ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻗﻮرﺋﺎن  ،ﺑﺰاﭬﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺟە ﺗﻮرﮐﯿە ﺷﺘێﮑﯽ ﺋەوﺗﯚی دەﺳﺖ ﻧەﮐەﻓﺖ و ﺋەو ﭼەﻧﺪ ﺟﺎرەش
ﮐە ﻧەﺟﻤەدﯾﻦ ﺋەرﺑەﮐﺎن ﺧﯚی ﻟە دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺰﯾﮏ ﺧﺴﺘەوە  ،ﻟە ﻻﯾەن ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ﺳﭙﺎی
ﺗﻮرﮐﯽ وەک ﭘﺎرێﺰەری ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و دەزﮔﺎی دادی ﺗﻮرﮐﯽ ﻧەﻣﺎزە دادﮔﺎی ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎی ﺑﻨەڕەﺗﯽ وەک
ﭘﺎڕێﺰەری ﺳەرەﮐﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم  ،ﭘﻮوچ ﮐﺮاﯾەوە  .داﮔﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺋەﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷەڕی ﺋﯿﺴﻼم ﻟە دژی
ﻋﺮووﺳﯽ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻓﺮ و دواﺗﺮﯾﺶ ﺷﯚڕﺷﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﮔﻮێ و
ھﺎوﮐەوﺷەﻧﯽ ﺗﺮﮐﺎن  ،ﮔﻮڕ و ﺗەوژﻣێﮑﯽ ﻧﻮێﯽ داﯾە ﺑﺰاﭬﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە و�ﺗە  .ﯾﺎری و ﮔەﻣەی ڕۆژﺋﺎوا
و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﯽ دە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ وەﮔەرد ﺑﺰاﭬﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ – ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﺷەڕی دەژ ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ  ،ﺑﻮارێﮑﯽ
ﮔەﻟێ ﻟەﺑﺎرﺗﺮ و ﺋﺎوە�ﺗەرﺗەری ﭘەی ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧەﮐەی ﻧﺎﺗﯚی ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ ﮐﻮ ﺋەو ژی ﺗەﭬﯽ وێ ﯾﺎری و
ﻟﯿﺴﺘﯚﮐﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚﯾﮑﯽ ﺑێﺖ  .ﯾﺎﺳﺎی ﺑﻨەڕەﺗﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮاری ﺳەرﺑﺰێﻮی
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﺎﻧەی ﺑە ﺋﯿﺴﻼﻣﯿە ﯾەل ﺗﻮرﮐﯽ ﻧە ﺋەدا  .ﺗﺎﮐە ﺋێﮏ ڕێﮕە ﮐە ﮐﺮاوە ﺑﻮو ﺋەڕاﯾﺎن ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە
ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم و ﺋﯿﺴﻼﻣﯿﺰم ﭘێﮑەوە ﻣﻮﺗﻮرﺑە ﺑﮑەن و ﻟێﮑﯿﺎن ﻣﺎرە ﺑﮑەن  .ﺋەردۆﻏﺎن و ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﺋەﻣەﯾﺎن
ﮐﺮد و دۆﺧﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ﺳەرھەڵﺪاﻧەوەی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ھەﻟﯽ
ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﻟﯚ ﺋەردۆﻏﺎن ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ  .ﻋەﺑﺪو� ﮔﻮڵ  ،ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎری ﭘێﺸﻮوی ﺗﻮرﮐﯿە ﮐە دەﻧﮕﯚی
ﺋەوەی ﻟە ﺳەر ﮐە ﮐﯚﻧە ﮔﻮﻟەﻧﯽ ﺑﻮوﮔە ﻟە ﭼﺎوﭘێﮑەوﺗﻨێﮑﯽ وەﮔەورد ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻟە ٤ی ﻧﻮاﻣﺒەری
 ۲۰۰۲ﭘێﯽ ﻟەوە ﻧﺎوە ﮐە ﭘﺎرﺗە ﺗﺎزە ﭘێﮑەوە ﻧﺮاوەﮐەی ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﺑە ﺋەرﮐﯽ ﺧﯚی ﺋەزاﻧێ ﮐە وەﻓﺎدار
ﺑێﺖ ﺑە ﺑەھﺎ و ﺑﻨەﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐەﻣﺎڵ ﺋەﺗﺎﺗﻮرک  .ﺋەم وﺗەی ﻋەﺑﺪو� ﮔﻮڵ ﺋﯿﺘﺮ ھﯿﭻ ﮔﻮﻣﺎﻧێﮏ ﻟەوە دا
ﻧﺎھێڵێﺘەوە ﮐە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ  ،ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﯾە  ،ﺋﺎﻧﮑﻮ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣە ﺑە ﺑەرﮔﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەوە  .ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﻧەرﯾﺘﯽ دژە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻠﯽ و دژە ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺋەرﺑەﮐﺎﻧﯽ وەﻻ ﻧﺎ و ﺑﺰاﭬﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺗﻮرﮐﯿەی ﺧﺴﺘە ﺳەر ڕﯾﮕﺎ و ڕێﭽﮑەﯾەﮐﯽ ﻧﻮێ و ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ .
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ﺋﺎک ﭘﺎری ﺗێﮑڕای ﺋەو ﮐەس و ﻻﯾەﻧﺎﻧەی ﮐە ﭘێﺸﺘﺮ ﻟە ﺑﺰاﭬﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﮐە ﺑە ڕەوﺗﯽ " Milli
 ، " Görüşڕواﻧﮕەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،ڕەوﺗەﮐەی ﺋەرﺑەﮐﺎن  ،ﺋەﻧﺎﺳﺮێ  ،ﭼﺎﻻک ﺑﻮون ﻟە دەوری ﺧﯚی ﺧڕ
ﮐﺮدەوە  .ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣﺎﻧەش ڕەوﺗەﮐەی ﮔﻮﻟەن ژی ﮐە ﺳﺎ�ﻧێﮏ ﭘێﺶ ﺋەردۆﻏﺎن ﺑەرﮔﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ
دە ﺑەر ﺋﯿﺴﻼﻣەﮐەی ﮐﺮدﺑﻮو و وەﮔەردی ﺟﻮوت ﺑﺒﻮو ﺗﺎ ڕادەﯾەک ﮐە ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﺑﻮو ﺑە
ڕاوێﮋﮐﺎری ﺗﺎﻧﺴﻮ ﺟﯿﻠەری ﺳەرۆک وەزﯾﺮی ﺋەو ﮐﺎﺗﯽ ﺗﻮرﮐﯿە  .ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن وەﮔەرد ﺋەﺟﻮﯾﺖ ژی دە
ﺳەر ھەﻣﺎن ﺷﯚﭘﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ﺗێﮑەل ﺑﻮو .

ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن و ﺳﯿﺎﺳەت و ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎران ژ ﺗﻮرﮐﯿە

ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﻗەت ﻧەی ﺗﻮاﻧﯿە و ﻧﺎﺗﺎﻧێ ﺳﯿﺎﺳەت دﯾﺎری ﺑﮑﺎت و ﺋەوە ﺳﯿﺎﺳەﺗە ﮐە ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی دﯾﺎری
ﺋەﮐﺎت و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژی ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دە ﭘﺎﮐﺎﻧەی ﺳﯿﺎﺳەﺗێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوە  .ﺋەﻣێﺞ ڕاﺳﺘە ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪی ﻟەل
ﺗێﮑەڵﯽ ﮔﻮﻟەن و ﺋەردۆﻏﺎن و ﺳﯿﺎﺳەﺗێﮑﯽ دﯾﺎری ﮐﺮاو ﭘێﮑەوﯾﺎﻧﯽ ﮔڕی دا ﮐە ﺋەو ژی ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣە .
ھەﻣﻮوان ژی ﺟەو ڕاﺳﺘﯽ ﺋﺎﮔﺎھﺪارن ﮐﻮ ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن دەوری ﺳەرەﮐﯽ و ﯾەﮐەﻣﯽ ﻟە ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ
ﺋﺎک ﭘﺎرت و ﺋەردۆﻏﺎن دا ھەﺑﻮوە و ﺑە ﺑێ ﮔﻮﻟەن ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ۲۰۰۲ی ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻧەﺷﯿﺎو
ﺑﻮو  .ﺋەم ڕاﺳﺘﯿەش ﺑﻮوە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ھەر دوو رەوﺗەﮐە دەﺳە�ت ﻟە ﻧێﻮان ﺧﯚﯾﺎﻧﺎ ﺑەش ﺑﮑەن ﻟە
ھەﻣﻮو ﺋﺎﺳﺘێﮏ دا  ،ﺑەوەی ﮐە ﺗەواوﮐەری ﯾەﮐﺘﺮ و دوو ﺋﺎﻣﺮازی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ ھﺎوﺷێﻮە ﺑﻮوﮔﻦ ﺋەڕای
وازی ﺳﯿﺎﺳﯽ ڕۆژی ﮐەﻣﺎڵێﺰم .
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ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﮐەﻣﺎڵ  ،ﮔﻮﻟەن  ،ﺋەردۆﻏﺎن و ﮔﻮڵ

ﺗێﮑەڵﯽ ﺋەم دوو ڕەوﺗە درێﮋەی ھەﺑﻮو و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎوﺑەﺷﯿﺎن ﻟە دژی ﻧەﯾﺎرەﮐﺎﻧﯿﺎن ﭘێﮑﭭە دەﻣەﺷﺎﻧﺪ.
ﻟە  ۲۰۰۷ﻟە ﻟێﺪاﻧﯽ ﺋەرﮔەﻧەﮐﯚن وەک ﺳﺎزﯾێﮑﯽ ﺳەرﺑﺎزی ﺳﭙﺎ و ﻣﯿﺖ ﮐە ﺑە ﺗﺎﯾﺒەت ﺑﯚ دژاﯾەﺗﯽ
ﮐﻮرد ﺳﺎز ﮐﺮاﺑﻮو  ،ﮔﻮﻟەن ﺑﺎ�دەﺳﺘﯽ ﺧﯚی ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪ  ،ﺑەوەی ﮐە ﺑﺎش و ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ دزەی ﮐﺮدﺑﻮوە
ﻧﺎو دەزﮔﺎی دادی ﺗﻮرﮐﯽ و ﻟە ڕێﮕﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾەوە ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺋەرﮔەﻧەﮐﯚﻧﯽ ﭼﺎر ﮐﺮد ﮐە ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی
ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ژی ﺑﻮو  .وەک ﮔەﻧﮕەﺷە ﮐﺮا  ،دەزﮔﺎی دادی ﺗﻮرﮐﯽ ﭘﺎرێﺰەری ﺳەرەﮐﯽ و ﯾەﮐەﻣﯽ
ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم ﺑﻮوە ھەر ﻟە ﺳەرﺗﺎی ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣەوە ھەﯾﺎ ﻧﮭﺎ ژی  .ﺋەوەی ﮐە ﺑﻮار ﺑە ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن دراوە ﮐە
دەﺳﺘﯽ ﺑﺎ�ی ھەﺑێ ﻟەو دەزﮔﺎ ﮔﺮﯾﻨﮕەی ﭘﺎرێﺰەری ﮐەﻣﺎڵﯿﺰم  ،ﺋەوە ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﻣەﻻ
ﮔﻮﻟەن ﺟێﮕەی ﺑڕوای ﺗەواوی ﭘﺎرێﺰەراﻧﯽ ﮐەﻣﺎﯾﺰم ﺑە ﺳﭙﺎ و دەزﮔﺎی داد و ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎراﻧﯽ ﺧﺎوەن
دەﺳە�ﺗﯽ ﺗﻮرﮐﯿەوە ﺑﻮوە  .ﺋﺎﻧﮑﻮ دەﺑێ ﮐﻮ ﺑێﮋﯾﻦ ﮔﻮﻟەن ﺋێﮏ ژ وان ﮐەﺳﺎﻧێﻦ ھەری ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺑﻮوﺑێﺖ
ﮐە ﺋەرﮐﯽ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ دە ﺋەﺳﺘﯚی ﺧﯚی ﮔﺮﺗﺒێ  .ﺗﯿﻠﯽ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﻟە دەزﮔﺎی دادی
ﺗﻮرﮐﯿە  ،ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﻟە ﻟێﭙێﭽﺎﻧەوەی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ژ ﺋەردۆﻏﺎﻧﭽﯿەﮐﺎن و ھەڵﻮەﺷﺎﻧەوەی ﭘﺎرﺗەﮐەی ﻟە
 ۲۰۰۸دا ڕزﮔﺎر ﮐﺮد .
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ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮری ﭘێﻮەﻧﺪی ﮔﻮﻟەن و ﺋەردۆﻏﺎن

وەک ھەر ﺗێﮑەڵﯽ و ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دن  ،زەﻣﺎوەﻧﺪ و ﯾەﮐﺎﻧﮕﯿﺮی ﮔﻮﻟەن و ﺋەردۆﻏﺎن ژی ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ
ھﺎت و ﺗﻮوﺷﯽ ﻟێﮏ داﺑڕان ﺑﻮو و ﮔﺎڤ ﺑە ﮔﺎڤ ﻧﺎﻟێﮑﯽ و ﻧﺎﺗەﺑﺎﯾﯽ ﻧێﻮاﻧﯿﺎن ﻣەزﻧﺘەرﺗەر ﺑﻮوەوە  .ﯾەﮐەم
ﺑﻮوﯾەر ﮐە درز و ﮐەﻟەﺑەری ﺧﺴﺘە ﻧێﻮاﻧﯿﺎن  ،ھەرای ﻧﺎردﻧﯽ ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺋەردۆﻏﺎن ﺑﯚ ﻓﻠﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮو )ھەرای
ﻓﻠﯚﺗﯿﻼ  (flotilla -ﮐە ﮔﻮﻟەن دژی وەﺳﺘﺎﯾەوە  .ھەڵﻮێﺴﺘﯽ ﺗﻮﻧﺪ و دوژﻣﻨﮑﺎراﻧەی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن
ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن و ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ) ﭘێﺶ ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮوری ( ﺟﯿﺎواز ﺑﻮو ﻟە ﺋﺎک
ﭘﺎرﺗﯽ ﺑەوەی ﮐە ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﻓﺮەﺗﺮ ھﺎوﺋﺎﻗﺎری ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮون ﺗﺎ ڕادەﯾەک ﮐە ﮐﺎرداﻧەوەی ﺑﺰاﭬﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە  ،ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ژی ﻟە ﻧﺎوﯾﺎن دا  ،ﻟە دژی ﮔﻮﻟەن ﻟێ ﮐەوﺗەوە .
ﻧﺎﻟێﮑﯽ و ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﻧێﻮان ﮔﻮﻟەن و ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﺑەردەوام ﺑﻮو و ﭘﺎﺷﺎن ﺧﯚﭘﯿﺸﺎﻧﺪﻧەﮐەی ﭘﺎرﮐﯽ ﻗﺎزی
) (Gezi Parkﻟە  ۲۰۱۳ﻟە ﺳﺘﺎﻧﺒﯚڵ ﮐە ﭘﯚﻟﯿﺴﯽ ﺳەر ﺑە ﮔﻮﻟەن ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ ﺑە ﺗﻮﻧﺪی ﺳەرﮐﻮﺗﯽ
ﮐﺮد  ،ھﺎﺗە ﺋﺎراوە و ﺣﮑﻮﻣەﺗەﮐەی ﺋەردۆﻏﺎﻧﯽ ﺗﻮوﺷﯽ ﺳەر ﺋێﺸەﯾەﮐﯽ ﮔﺎورە ﮐﺮد  .ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن دواﺗﺮ
ﻟە ھەﻣﺎن ﺳﺎڵﯽ  ۲۰۱۳دا ھەرای دژە ﮔەﻧﺪەڵﯽ ﮐە دەزﮔﺎی دادی ﺳەر ﺑە ﮔﻮﻟەن ﺗەﻗﺎﻧﺪەوە و ﻧﺮخ و
ﺑﺎﯾەﺧﯽ ﺋەردۆﻏﺎﻧﭽﯿەﮐﺎﻧﯽ زۆر ﺧﺮاپ ﺷﮑﺎﻧﺪ  .ﻧﺎﺑێ و ﻧﺎﮐﺮێ ﮐە دەﺳﺘﯽ ﮔﻮﻟەن ﻟە دۆڕاﻧﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ
ﻟە ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ  ۲۰۱٥ﻟە ﺑەرﭼﺎو ﻧەﮔﺮﯾﻦ  .ھﯿﭻ دوور ﻧﯿە ﮐە ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﻟە ڕێﮕەی دەﻧﮓ
دان ﺑە ﭘﺎرﺗەﮐەی پ ک ک  ،ه د پ  ،ھەوڵﯽ ﺋەوﯾﺎن داﺑێ ﮐە ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ﺑەر ﺑە ﺋەردۆﻏﺎﻧﯽ ﺗﺎک
ﺋﺎژوو ﺑﮕﺮن و ﺳﻨﻮورێﮑﯽ ﻟﯚ داﺑﻨێﻦ  .پ ک ک ﺋەو دەرﻓەﺗەی ﻣﺮاﻧﺪ و ھەﻟﯽ ﺑەﺷﺪاری ﮐﻮرد ﻟە
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دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮرﮐﯿەی ﻟە ﮐﯿﺲ ﮐﻮرد دا  .ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﻟە ﺧﻮﻟﯽ دووھەﻣﯽ
ھەڵﺒﮋادن و داﺑەزﯾﻨﯽ دەﻧﮕەﮐﺎﻧﯽ پ ک ک ھێﻤﺎ و ﺋﺎﻣﺎژەﯾەﮐە ﺑەو ﮔەﻣە ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾەی ﻧﺎوﺧﯚی ﺗﻮرﮐﯿە
و ﻣﻠﻤﻼﻧێﯽ ﮔەرم و ﺑەرﺑ�و و ﺳﻮوری ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن و ﺋەردۆﻏﺎن  .ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﻟە
ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺳەرۆک ﮐﯚﻣﺎر و ھەڵﺪاﻧﯽ ﺋەردۆﻏﺎن و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ ﺋﯽ دە ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ژ دوا
ھەﻟﯩﮋاەدﻧﯽ  ، ۲۰۱٥ﺋەو دەرەﺗﺎﻧەی ﻟﯚ ﺋەردۆﻏﺎن و ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ڕەﺧﺴﺎﻧﺪ ﮐﻮ ﭼﺎری ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن و
ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﺑﮑەن ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ و ﺳێﺒەر و ﺗﺎرﻣﺎﯾﯽ دەﺳە�ﺗەﮐەی وەک دووھەم دەﺳە�ﺗﯽ ﺗﻮرﮐﺎن
ﻧەھێڵﻦ  .ﭘە�ﻣﺎری ڕۆژﻧﺎﻣەی زەﻣﺎن و داﺧﺴﺘﻨﯽ ﻟە ﻻﯾەن ﺋەردۆﻏﺎﻧەوە ﺳەرەﺗﺎی ﺷەڕی ﻧەھێﺸﺘﻨﯽ
ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﯾەل ﻟە ﻻﯾەن ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﻮو .
ﮐﻮودەﺗﺎ ﮔﯚﻣﺎﻧﺎوﯾﯽ و ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرەﮐەی ﺗﻮرﮐﯿە ﻟە  ۱٥ﺟﻮوﻻی  ۲۰۱٦ﮐە ﺗﺎواﻧەﮐەی ﺋەدرێﺘە ﭘﺎڵ
ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن  ،ﺑﻮوە ﺧﺎڵﯽ ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﻟێﮏ ھەڵﺒڕاﻧﯽ ﺋەو دوو ڕەوﺗە ﺋﯿﺴﻼﻣﯿەی ﺗﻮرﮐﯿە  .ﺋەﻣەش ﺋەوە
ﺋەﮔەێﻨێ ﮐە ﺋەو دوو ڕەوﺗە ﺑە ﺟﯿﺎوازی ﺑﯿﺮی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ڕێﮑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯿﺎن ﭼﯿﺪی ﭘێﮑەوە
ھەڵ ﻧﺎﮐەن و ھەر ﯾەﮐەو ﺋﺎﻗﺎری ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺧﯚی ﺋەﮔﺮێﺘە ﺑەر  .ﺋەرﺑەﮐﺎن و ﺋەردۆﻏﺎن و ﺋﯚزاڵ و ﮔﻮڵ و
داودﺋﻮﻏﻠﯚ و ھﺎوڕێﮑﺎﻧﯿﺎن ڕاﺳﺘەو ﺧﯚ ﻟە ﻓێﺮﮔە ﻣﯿﻠﻠﯽ ﮔﻮروش ﭘەروەردە ﺑﻮوﮔﻦ ﮐە ﺑﯿﺮی ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎن
ﺋەﭼێﺘەوە ﺳەر ﻓێﺮﮔەی ﻧﻮور و دواﺗﺮ ﻟە ژێﺮ ﮐﺎرﯾﮕەری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ و ﺋﯿﺨﻮاﻧەﮐﺎن ھەڵﯿﺎن دا .
ﺟﯿﺎ ﻟە ڕێﮑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺗﯿﮑﯽ  ،ھﯿﭻ دوور ﻧﯿە ﮐە ﺑەﺷێﮑﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺋەردۆﻏﺎن ﺑە
ﻣﺎڵە ﺑﺎرزان ﻟە ڕێﺒﺎزی ﻧەﻗﺸﯽ ﯾەوە ﺳەرﭼﺎوەی ﮔﺮﺗﺒێ .
دوای ﺋەوەی ﮐە ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﻋﺎرەب ﭘەرەی ﺳەﻧﺪ و دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘێﮑەوە ﻧﺎ  ،ﮐێﺸەی ﺑەڕێﻮەﺑەری
ﺧەڵﮏ و ﺧﺎﮐﯽ ژێﺮدەﺳە�ﺗﯿﺎن ھﺎﺗە ﺋﺎراوە  " .ﻣەﺳﺤەف "ەﮐەﯾﺎن ﮐە دواﺗﺮ ﻧﺎوﯾﺎن ﻧﺎ ﻗﻮرﺋﺎن  ،ﺑەﺷﯽ
ﺋەوەﻧﺪەی ﺗﯿﺎ ﻧەﺑﻮو ﮐە وە�ﻣﯽ ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ دەﺳە�ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ – ﻋﺎرەﺑﯽ ﺑﺪاﺗەوە .
ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﻧەرﯾﺘﯽ دەﺳە�ﺗﺪاری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟە ﻧﺎو ﻋﺎرەﺑﺎن و ﺋەم ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧەی ﻗﻮرﺋﺎﻧەﮐەی ﻋﺎرەﺑﺎن
ﺑﻮە ھﯚی ﺋەوە ﮐە ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﭘﺴﭙﯚڕﯾﺎن  ،ﭘەی ﭘڕ ﮐﺮدﻧەوەی ﺋەوان ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯽ و ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧە  ،ﻟە ﺑﯚ
داﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻧﯽ ﭘێﺪﭬﯿﺎ دەزﮔﺎی ﺳﯿﺎﺳﯿﺎن  ،ھەر ﯾەﮐە ﮔﯚڕ ﺑﯿﺮی ﺗﺎﮐەﮐەﺳﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ
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ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﯚی ﺑﯿﭽﻤێﮑﯽ دادﮔەری ﭘێﮑەوە ﻧﺎ ﮐە ﺑە ﺷەرﯾﻌەت ھﺎﺗە زاﻧﯿﻦ و ﻧﺎﺳﯿﻦ  .ﺷﺎﻓێﻌﯽ ،
ﺣەﻧەﻓﯽ  .ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺣەﻧﺒەﻟﯽ ﭼﻮار ڕێﭽﮑەی ﺳﻮوﻧﻨەﯾە و ﭼەﻋﻔەری ژی ڕێﭽﮑەی ﺷێﻌەﮔەرﯾە  .ھەر
ﺋەم ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧەی ﻗﻮرﺋﺎﻧﯽ ﻋەرەﺑﯽ ﻟە ﺑﻮاری ﺑەڕﯾﻮەﺑەری ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﮐﺎرﺧﺎﻧەی " ﺣەدﯾﺲ ﺳﺎزی
" راﺳﺖ و ﻧﺎڕاﺳﺖ و ھەﻟﺒەﺳﺘﺮاو و ھﯚﻧﯿﻨەوەی ﭼﯿﺮۆﮐﯽ ﺧەﯾﺎ�وﯾﯽ ﺳەرەﺗﺎی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺧﺴﺘە
ﮔەڕ ﺋەڕای داڕﺷﺘﻨﯽ ﮐﯚڵەﮐەﯾەﮐﺊ دﯾﮑە و ﺟﯿﺎواز ﻟە ﻗﻮرﺋﺎن ﺑﯚ ﺷەرﯾﻌەﺗەﮐەﯾﺎن .
ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ھەر ﻟە ﺳەرەﺗﺎی ﻧﺎودەرﮐﺮدﻧﯽ  ،ﭘێﺪاﮔﺮی ﻟە ڕێﭽﮑەی ﺣەﻧەﻓﯽ ﮐﺮدوە و ﺋەﯾﮑﺎت ﮐە
ﺗﺎﯾﺒەﺗە ﺑە ﺗﻮرﮐﺎن و ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﯾەل ﻟﯚ ﺧﯚﯾﺎن ھەڵﺒﮋارد و ﭘەرەﯾﺎن ﭘێﺪا ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﻟە ﻧﺎو ﺗﻮرﮐﺎﻧﯽ
ھﺎەڕەﮔەزﯾﺎن  .ھﯚی ﺋەم ﺑﮋاردەی ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ و ﺗﺮﮐﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺣەﻧەﻓﯽ  ،ﺑە
ﭘێﭽەواﻧەی ﺷﺎﻓێﻌﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺣەﻧﺒەﻟﯽ  ،ﻧەرﯾﺖ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﺧﯚﺟێﯽ ﻧﺎﻋەرب ﻣﯿﻨﺎ ﺗﻮرک
وەک ﮐﯚﻟەﮐەﯾەک و ڕﯾﮑﺎرێﮏ ﻟە دەزﮔﺎی دادی ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ) ﺷەرﯾﻌەت ( ﭘەﺳەﻧﺪ ﺋەﮐﺎت و ﺋەﻣەش
ﺋەو دەرﻓەﺗە ﺋەدات ﮐە ﺧەڵﮑێﮏ وەک ﺗﺮﮐﺎن ﮐە داب و ﻧەرﯾﺖ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﺧﯚﯾﺎن ﺋﺎوێﺘەی ﺷەرﯾﻌەﺗﯽ
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺑﮑەن  .ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەی ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ﺧەڵﮑﯽ ﻣەدﯾﻨە داوە و ﺣەﻧﺒەﻟﯽ دژی ﺋەو
ڕﯾﮑﺎرەﯾە و ﺷﺎﻓێﻌﯽ ژی ﻟەﮔەڵﯽ دا ﻧﯿە  .ڕێﺒﺎزی ﻧەﻗﺸەﺑەﻧﺪی ژی ڕێﭽﮑەی ﺷﺎﻓێﻌﯽ ھەڵﺒﮋاردوە و
ﺑە ﻟەﺑەرﭼﺎو ﮔﺮﺗﻨﯽ ﭘێﻮەﻧﺪی ﺋەردۆﻏﺎن و ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﺑە ڕێﺒﺎزی ﻧەﻗﺸﯽ و ﻣﯿﻠﻠﯽ ﮔﻮروش ،ﺋەﮐﺮێ ﮐﻮ
ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﺟﯿﺎوازی ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟە ﻧﺎوﺑەرا ﮔﻮﻟەن و ﺋەردۆﻏﺎن ﻣﺎﮐﯽ ﻧﺎﮐﯚﮐﯽ ﻧێﻮاﻧﯿﺎن ﭘێﮏ ﺗێﻨێ .
ھەرای ﻓﻠﯚﺗﯿﻼ ﺧﺎڵﯽ ﺗەﻗﯿﻨەوەی ﺋەو ﻧﺎﮐﯚﮐﯿە ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯿە ﺑﻮو ﮐە ﺟە ڕاﺳﺘﯽ دە ﻟە دوو
ﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ دژ ﺑەﯾەﮐﯽ ﺋەردۆﻏﺎن و ﮔﻮﻟەن ﻟە ﻣەڕ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ دەرەوەی ﺗﻮرﮐﯿە ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ
و ﺟﻮوﻟەﮐە ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ﺋﯽ دە ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ  ،ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ھﺰری ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾەوە ﺳەرﭼﺎوە
ﺋەﮔﺮێﺘﻦ  .ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺋەم ﺧﺎڵە ﻟەوە داﯾە ﮐە دەری ﺋەﺧﺎﺗﻦ ﮐﻮ ﺋەردۆﻏﺎن و ﭘﺎرت و ڕەوﺗەﮐەی دە ﺋﺎﻗﺎری
ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻋﺎرەﺑﯽ ﺑﺎو و زاڵﯽ ﺋﯿﺴﺘﺎ ﺋەﻣەﺷﯽ و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﭘەرﺗﻮوﮐەﮐەی داودﺋﯚﻏڵﯚ " ﻗﻮو�ﯾﯽ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ " ڕەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﺋەوان ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯿە  .ﮔﻮﻟەن ژی ﮐە ﺑﻮوەﺗە ﺳﻮوﮐە ﺋﯿﭙﺮاﺗﻮورﯾەک
ﻟە ﺋﺎﻗﺎری ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ و ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﯾەوە ﮐﺎر ﺋەﮐﺎﺗﻦ ﭘەی ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺗﺮﮐﺎن  .ھەر ﺋەم دوو
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ﺋﺎﻗﺎرەش  ،داھﺎﺗﻮوی ھەرﺗﮏ ڕەوﺗەﮐە و ﺷﻮێﻨﯽ ﺟﯿﺎوازﯾﺎن ﻟە ڕێﺰﺑەﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ
دەس ﻧﯿﺸﺎن ﺋەﮐﺎﺗﻦ .
ﭘێﺪاﭼﻮوﻧەوەﯾەﮐﯽ ﺑڕێﮏ ﻗﻮوڵ ﺟە دﯾﺮۆﮐﺎ ﺗﺮﮐﺎن ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺋەﮐﺎت ﮐە ﺳەرەڕای ھەرا و
ھﻮورﯾﺎی ﺗﻮرﮐﭽﯿەﮐﺎن و ﻧەﻣﺎزە ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺖ ﯾەل  ،ﺋەوە ﺋﺎورووﭘﺎ ﺑﻮو ﮐە ﭼﺎرەﻧﻮوس و ڕەوﺗﯽ ھەڵﺪان و
ﮔەﺷەﮐﺮدن و ﺷﮑﺎﻧﯽ ﺗﻮرﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎری ﮐﺮدوە و ﺋەﯾﮑﺎت  .ﮔەر دژﺑەری ﻧێﻮان ﭬﺎﺗﯿﮑﺎن وەﮔەرد ﮐﻠﯿﺴﺎی
ڕۆژھەﻻت ﻟە ﮐﯚﻧﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺘﯚﭘﯚل وەک ﭼﺎوﮔە و ﮐﻠﯿﺴﯿﺎی ﯾەﮐەﻣﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻟە ﺋﺎورووﭘﺎ  ،ﮐە ﭘﺘﺮ ﺟێﮕەی
ﭘەﺳەﻧﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧەﮐﺎن ﺑﻮو ﻟە ﭼﺎو ﭬﺎﺗﯿﮑﺎن  ،ﻧەﺑﺎ  ،ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﺑﻮاری ﺋەوە ﺑە ﺗﺮﮐﺎﻧﯽ ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ
ﻧەﺋەدرا ﮐە ﮐﻠﯿﺴﺎی ڕۆژھﺎ�ﺗﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻧەﮐﺎن ﺑەو ﺑەھﺎ و ﻧﺮﺧە ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾەوە ﻟە ﻧﺎو ﺑەرن و ﺑﺒﻨە ھﯚی
ﺋەوە ﮐە ﭬﺎﺗﯿﮑﺎن ﺑﺒێﺘە ﺗﺎﮐە ﺳەرﭼﺎوەی دەﺳە�ت و ھﺰری ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧەﺗﯽ  .ﺋەوەش ﮐە ﺋﺎورووﭘﺎ
ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﺗﯿﺎﺑﺮد و ﮐەﻣﺎڵﯿﺰﻣﯽ ﮐﺮدە ﺟێﮕﺮی  ،ﻣێﮋووێﮑﯽ ﻓﺮە دوور ﻧﯿە و ھەﻣﻮوان ﻟێﯽ
ﺋﺎﮔﺎدارن  .رەوﺗﯽ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن درێﮋەی ھەﻣﺎن ڕەوﺗﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺗﺮﮐﺎﻧە ﮐە ﺧﯚی وەﮔەرد ڕۆژﺋﺎوا ﻣﻮﺗﯚرﺑە
ﮐﺮدﮔە  .ھەر ﺋەم ﺋﺎﮐﺎرەش ﺑﻮاری ﺋەوەی ﺑە ﮔﻮﻟەن داﮔە ﮐە ھەﺗﺎ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻧﯿﻤﭽە ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮورﯾەک ھەڵ
ﺑﺪات  ،ﺑە ھﻮی ﺑەرﻧﺎﻣەﯾەک وەک ﺑەرﻧﺎﻣەی ﮔﻼدﯾﯚ ب و ھﺎوﺷﯿﻮە ﮐﺎﻧﯽ چ ﺑە ﻧﮭێﻨﯽ و چ ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا.
ﻟەم ﺳﻮﻧﮕەوە دەﺑێ ﮐﻮو ﺑﻮوﺷﯿﻦ ﮐە ﺧەﻻﻓەﺗەﮐەی ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن  ،ﺧەﻻﻓەﺗێﮑﯽ ڕۆژﺋﺎواﯾﯽ ﺑە ﮔﺸﺘﯽ
و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﯾە  .ﺋەوەش ﺋەردۆﻏﺎن ﭘﺎش ﺑەزﻣﯽ ﮐﻮودەﺗﺎﮐەی ﺗﻮرﮐﯿە ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎی ھەڵ
ﭘێﭽﺎوە ﺑﯚ ڕادەﺳﺖ ﮐﺮدﻧەوەی ﮔﻮﻟەن دەزﭬﺮێﺘەﭬە ﻟﯚ ﭘێﻮەﻧﺪی ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﺑە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎوە ﮐە ﺋەردۆﻏﺎن
ﭘﺘﺮ ﻟە ھەﻣﻮو ﮐەﺳێﮏ ﻟێێ ﺋﺎﮔﺎدارە  .ﺷەڕەﮐە ﻟە ڕاﺳﺘﯽ دا ﺷەڕی دووﺑﺎﺑەت ﺧەﻻﻓەﺗە ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە .
ﻣﮋاری ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺳەرۆﮐﺎﯾەﺗﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾەک ﻻ ﺑﻮوﻧەوەی ﻟە داھﺎﺗﻮوﯾێﮑﯽ ﻧﺰﯾﮏ دا ﺑﯚی ھەﯾە ﮐە
ﺷەڕە واﻧێﮑﯽ ﺧەﻻﻓەت ژ ﺗﻮرﮐﯿە ﮐﻮور ﺗەرﺗەر ﺑﮑﺎﺗەوە  .ﻟە ﺋەﮔەری ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ھێﻠێﺮی ﮐﻠﯿﻨﺘﯚﻧﯽ
ﮐﯚﻧە ﯾﺎر و دۆﺳﺘﯽ ﮔﻮﻟەن  ،دەرووﯾێﮑﯽ ﺑﺎش ﺋەڕای ﮔﻮﻟەن ﭬەدەﺑێ و ﺋەﮔەری ﺋەوەش ﺗێﺘە ھﯚﻟێ
ﮐە ﮐﺎرداﻧەوەی ﺋەردۆﻏﺎن ﺋەوە ﺑێ ﮐە ﺋەو ﻓﺮەﺗﺮ ﺑەرەو ڕووﺳﺎن ﺑﺎژوێ و ﺷەڕەﮐە ﮔەرﻣﺘﺮ داﺑێ .
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ﺋەردۆﻏﺎن ڕێﮑﺎری ھەﻣﯿﺸەﯾﯽ ﺧﯚی ﻟە ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ڕۆژ دا ﺧﺴﺘﻮەﺗە ﮐﺎر و ﮔەﻣەی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﺎوەڕوان ﻧەﮐﺮاوی ﺧﯚی دەس ﭘێﮑﺮدوە  .ﺑﺎداﻧەوە ﻟە دۆﺳﺖ ﺑﯚ دوژﻣﻦ و ﺑە ﭘێﭽەواﻧەﺷەوە  ،ﺗﺎﮐﯿﮑﯽ
ﻧﺎﺳﺮاوی ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯿەﮐەی ﺋەردۆﻏﺎﻧە ﮐە ﻟە ھەرای ﻓﻠﯚﺗﯿﻼ زەق ﺑﻮوەوە  .ﺋﺎ ﻧﮭﺎ ژی ﺋەردۆﻏﺎن ﭘەی
ﮔﻮﺷﺎر ﺧﺴﺘﻨە ﺳەر ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎی داوەﺗەوە ﺳﯽ ڕووﺳﯿە و ﻟەﻣێﺴەوە ﺑﯚ ﻻی ﻣەﻻی ﻋەﺟەﻣﺎن و
ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری و ﺑە ﻣەش ھەڕەﺷەی ﺋەوە ﻟە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺋەﮐﺎت ﮐە ﺗﻮرﮐﯿە ﺑەرەو ﺋەوە ﺋەﭼێ ﮐە
ڕﯾﺰﺑەﻧﺪی و ھﺎوﮐێﺸەی ھێﺰ ﻟە ﻧﺎوﭼەﮐە دژ ﺑە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻟە ﻗﺎزاﻧﺠﯽ ﻋﺮووﺳﺎن ﺗێﮏ ﺑﺪات
ﻟە ﺋەﮔەری ﺋەوەی ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺸﺘﯽ ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﺑەر ﻧەدات و ڕادەﺳﺘﯽ ﻧەﮐﺎﺗەوە و ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺑە ﺑەزم
و ھەرای ﻣەﻻ ﻓەﺗﺤﻮ� ﻧەھێﻨﺮێ  .ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻧﻮێﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﮔەزۆی ﺧێﺮ و ﺑێﺮە ﮐە ﻗەﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﺋەڕای ﻋﺮووﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎراﻧﺪوە  .ڕووس ﺋەو دەرەﺗﺎﻧەی ﻟﯚ ڕەﺧﺴﺎوە ﮐە ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ
ﺑە ھەر دوو دەس ﺑﺎوش ﺑە ﺋەردۆﻏﺎﻧﺎ ﺑﮑﺎت و ﺋەو ﺧەوﻧە ﺑﮭێﺮێﺘە دی ﮐە ﺋەوەی ﻟە داﻣەزراﻧﺪن و
ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری و ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﺧەﻻﻓەﺗﯽ ﻣەﻻی ﺷێﻌەﮔەری ﺳەﻓەوﯾﯽ ﻋەﺟەﻣﺴﺘﺎن ﺑﯚی ﻟﻮا  ،ﻟە ﺧەﻻﻓەﺗە
ﺳﻮﻧﻨەﮐەی ﺋەردۆﻏﺎﻧﯿﭻ ژ ﺗﻮرﮐﯿە  ،ﺑەڕﯾﻮەی ﺑﺒﺎت  .ﺋەﻣەش ﺑەو واﺗﺎﯾە ﮐە ﺧەﻻﻓەﺗەﮐەی ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ
ﻣﯚرﮐﯽ ڕووﺳﯽ ﺑە ﺧﯚﯾەوە ﺋەﮔﺮێ و درﮔﺎی ﺋەوە ﻟﯚ ﻋﺮووﺳﺎن ﺋﺎوە� ﺋەﺑێﺘﻦ ﮐە ﺧەﻻﻓەﺗﯽ ﺷێﻌە و
ﺳﻮﻧﻨە ﻟﯿﮏ ﻣﺎرە ﺑﮑەن و ھﯚﮐﺎرێﮑﯽ ﺑەھێﺰ ﻟە دژی ڕۆژﺋﺎوا ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﭘێﮏ ﺑﮭێﻨﻦ.
ﺋەﻣە ژی ﺋەو ھەﻟەﯾە ﮐە ﭘﺎش ڕووﺧﺎﻧﯽ ﺋﯿﻤﺮاﺗﻮوری ﮐﻤﯚﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮووﺳﺎن  ،ﺋەردۆﻏﺎن ﻟﯚﯾﺎﻧﯽ
ڕەﺧﺴﺎﻧﺪوە  .ﺟە ﺋەﮔەری ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ڕووس ﻟەم ﮔەﻣە ﺳﯿﺎﺳﯿەدا  ،ڕۆﺧﺴﺎر و ﻧﺎورۆﮐﯽ
ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻧﺎوﭼەﯾﯽ و ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﮔﯚڕاﻧﮑﺎری ﻓﺮە ﮔﺎورە و ﮐﺎرﯾﮕەر ﺑە ﺧﯚوە ﺋەﺑﯿﻨێ و ﺋەﺑێﺘە ﺑﻮوﯾەرەک
ﺋﺎ دﯾﺮۆﮐﯽ .
ﻣﺎﻧﯚڕە ﺳﯿﺎﺳﯿەﮐﺎﻧﯽ ﺋەردۆﻏﺎن ﻗەﯾﺮان ﺧﯚﻟﻘێﻨﻦ و ﺑە زۆری ﻟە ﺳەر ھەواﻧﺘە ھەڵﭽﻨﺮاون و ﺑﻨەﻣﺎﯾەﮐﯽ
ﺋەﺗﯚی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣێﮋووﯾﯿﺎن ﻧﯿە و وەﮔەرد ڕەوﺗﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﻧﺎوﭼەﮐە و ﻧەﻣﺎزە ﺋﯽ دە ﺗﻮرﮐﯽ
ژی ﻧﺎﮔﻮﻧﺠێﻦ  .وەﮐﯽ ﮐﯚ ھﺎﺗە ﮔەﻧﮕەﺷە ﮐﺮن ﺗﻮرﮐﯿەی ﮐەﻣﺎڵﯿﺴﺘﯽ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋﯽ دە ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮوری
ﻋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﯽ ﭘﺎرەک ﺑﻮوﮔﻦ و ﺑەﺷێﮑﻦ ژ ڕەوﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎﺑﻮوری و ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯽ ڕۆژﺋﺎوا و ﺗﻮرﮐﯿەی
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ﺋەردۆﻏﺎن ﻧﺎﺗﺎﻧﯽ و ﻟە ﮐێﺸﯽ دا ﻧﯿە ﮐﻮ ﺋەم ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەی و�ﺗەﮐەی ﺑﮕﯚڕی و ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﺑﮑەﻓێﺘە
ﺑەرەی دوژﻣﻨﮑﺎرﯾﯽ و ﺑەرﺑەرەﮐﺎﻧێﯽ ڕۆژﺋﺎوا و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  .ﮔەر ﺋەردۆﻏﺎن ﺑﯚ ﺧﯚﺷﯽ ﺋەو ﺑەزﻣە ﺑە ھەﻧﺪ
وەرﺑﮕﺮێ ﺋﯿﺘﺮ ﻟەواﻧەﯾە ﺋەو دژﮐﺮدەوەی ﺟە ھەﻣﺒەر ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳەری ﺧﯚی و ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ
و و�ﺗەﮐەﺷﯽ ﺑﺨﻮات  .ﺑێ دەﻧﮕﯽ و ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧەرﻣﯽ ﻧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەو ﺋﺎﻗﺎر و ﺳﯿﺎﺳەت
ﮔﯚڕﯾﻨەی ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﻟەواﻧەﯾە ﺑە ھﯚی ﺋەو ﮐەﺗﻨە ﮔﺎوراﻧەوە ﺑێﺖ ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدﺑێﺘﯽ ﮐە ﺗﻮرﮐﯿەش وەک ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑەﺷﺪاری ﭼﺎﻻک ﺑﻮە ﺗێﯿﺪا و ﺋﺎﮔﺎدارﯾﺎﻧە و زاﻧﯿﺎری
ﻟە ﺳەرﯾﺎن ھەﯾە  .ھەﻟﯽ ﺋەوە ڕەﺧﺴﺎوە ﮐە ڕووس و ﺗێﮑڕای ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ  ،ﻧﺎﻟێﮑﯽ ﺗﻮرﮐﯿەی
ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ و ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻘﻮزﻧەوە و ﻟە ڕێﮕﺎی دەزﮔﺎﯾەﮐﯽ ﻣﯿﻨﺎ وﯾﮑﯿﻠﯿﮏ ﺑەڵﮕە و زاﻧﯿﺎری ﮐەﺗﻨەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻟە ﻗﺎو ﺑﺪەن و ﻟە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ و ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ ﺋﯽ دە ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﺟﺎرەک دن ﺗڕۆﯾﺎن ﺑﮑەن.
ﺋﺎﺷﮑﺮا ﮐﺮدن و ﻟەﻗﺎوداﻧﯽ ﻧﮭێﻨﯿﺎﮐﺎﻧﯽ ﺗێﺮوری ﺋﯿﺴﻼﻣﯽ ﻟە ﺑەرژەوەﻧﺪی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ داﯾە .
دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﻟەواﻧەﯾە ﮔەورەﺗﺮﯾﻦ زﯾﺎن و ﺧەﺳﺎری ﺑەر ﺑﮑەوێ ﻟەو ﮔﯚڕاﻧﮑﺎرﯾە ﺳﯿﺎﺳﯿەی
ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ و ﺋەردۆﻏﺎن  .ﺧﻮﻟێ دووھەﻣﯽ ھەڵﺒﮋاردﻧﯽ ﺗﻮرﮐﯿە ﻟە  ۲۰۱٥و ﺳەرﮐەﻓﺘﻨﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ و
دۆڕاﻧﯽ ﭘﺎرﺗەﮐەی پ ک ک و ھەر وەﺗﺮﯾﺶ داﺧﺴﺘﻨﯽ ڕۆژﻧﺎﻣەی زەﻣﺎن و ھێﺮﺷﯽ ھەﻣەﻻﯾەﻧەی ﺋﺎک
ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﯚ ﺳەر ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن و ﺳەرﮐﻮت ﮐﺮدﻧﯿﺎن دوای ﮐﻮودەﺗﺎﮐەی ﺗﻮرﮐﯿە ﺋەو ﭼەﻧﺪ ﺧﻮﯾﺎ دەﮐﺎﺗﻦ
ﮐﻮ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﻟە ﮐێﺸﯽ داﯾە ﮐە ﺑەر ﺑە ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﻟەﻧﭽﯿەﮐﺎن ﻟە ﻧﺎوﺧﯚی ﺗﻮرﮐﯿە دا
ﺑﮕﺮێ و ﺋەﻣەش ﺋەو ﺑﻮارە ﻟە ﮐﻮردی ﺑﺎﮐﻮور ﺋەﺑڕی ﮐە ﻟە ﮐەﻟﯿﻦ و درز و ﻧﺎﻟﮑﯚﮐﯽ ﺋەو دوو ڕەوﺗە
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ھﺰرﯾە ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ﮐەڵﻚ وەر ﺑﮕﺮێ .
ﻋﺮووﺳﺎن ﭼەﮐﯽ ﮐﺎرﯾﮕەری ﮔﺎز و ﻧەوﺗﯿﺎن ﺑە دەﺳﺘەوەﯾە و ﻟﯚ ﺑەرژەوەﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺧﯚﯾﺎن ﻓﺮە ﺑﺎش و ﮐﺎرﯾﮕەر دەﮐﺎری ﺗێﻨﻦ  ،وەک ﻟە ﭘێﻮەﻧﺪﯾﺎن وەﮔەرد ﺋﺎورووﭘﺎ و ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺋﯚﮐﺮاﯾﻨﺎ
ﻧﯿﺸﺎﻧﯿﺎن دا  .ﺳەرداﻧەﮐەی ﺋەردۆﻏﺎن ﺑﯚ ﮐﻦ ﭘﻮوﺗﯿﻦ ﺑە ﮔﺮێ ﺑەﺳﺘﯽ ﮔﺎز و ﻧەوت ﻟە ﺋﺎﺳﺘێﮑﯽ ﻓﺮە
ﻗەﺑەدارا ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێﮭﺎت ﮐە ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﻓﺮە ﺳﻮور ﭘەی ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭼێ ﺋەﮐﺎﺗﻦ  .ﻟە ﺋەﮔەری
ﺳەرﮐەوﺗﻨﯽ ڕووس و ﺗﻮرﮐﯿە ﻟە ھﺎوھﺎوی ﻧﻮێﯿﺎن دا  ،ﺋﺎﺑﻮوری ﻗەﯾﺮان ﮔﺮﺗﻮوی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗﻮوﺷﯽ
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دۆﺧێﮑﯽ ﻓﺮە ﻧﺎﻟەﺑﺎر و ﻗەﯾﺮاﻧێﮑﯽ ﻓﺮە ﮔﺎورەﺗەرﺗەر ﻟەﻣەی ﺋﯿﺸﺘﺎی ﺋەﺑێﺘەوە ﮐە ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﮐﺎر ﺋەﮐﺎﺗە
ﺳەر ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەﮐﺮدﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و ﻟە ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە
ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ  .ﻗەﺑە و ﻗﻮرﺳﺎﯾﯽ ﻧەوت و ﮔﺎزی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و دۆﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﺋﺎﺑﻮوری ﯾەﮐەی ﻟە ﮐێﺸﯽ
دا ﻧﯿە ﮐە ﻣﻞ دە ﻣﻠﯽ ﻋﺮووﺳﺎن ﺑﻨێﺖ ﻟەم ﺑﻮارەدا  .ﺧە�ﺗﯽ ﻧەوت و ﮔﺎزی ڕووس ﻟﯚ ﺋەردۆﻏﺎن ﻧەک
ھەر ژ ﺋﺎﻟﯿێ ﺋﺎﺑﻮوری ھەرزاﻧﺘﺮە ﻟێ ﺑەﻟێ ژ ﺋﺎﻟﯿێ ﺳﯿﺎﺳﯽ ژی ﻗﺎزاﻧﺠﯽ ﻓﺮەﺗەرﺗەری ھەس ﺋەڕای
ﺗﻮرﮐﺎن  .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧەوت و ﮔﺎزی ﺗﻮرﮐﺎن وەﮔەرد ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ڕاﺳﺘەوﺧﯚ ﮐﺎر ﺋەﮐﺎﺗە ﺳەر
ﻣﮋاری ﺳﯿﺎﺳﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ﻟە ﻣەش ﻓﺮەﺗﺮ ﮐﺎر ﺋﺎﮐﺎﺗە ﺳەر ژﯾﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧەی ﺑەﺷێﮑﯽ
ﺑﺎش و ﺑەرﭼﺎوی ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد ﻟە ھەر دوو دﯾﻮی ﺳﻨﻮوری ﺑﺎﺷﻮور و ﺑﺎﮐﻮور  .ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋەﻣە دا ،
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺎن ﺑە ڕووس رە ﺋەم ﺋﺎﻟﯚزﯾەی ﺑﯚ ﺗﺮﮐﺎن ﺟێ ﻧﺎﮐﺎت و ﺗەﻧﺎﻧەت ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺗەﻗﺎﻧﺪﻧەوەی
ﻟﻮوﻟە ﻧەوﺗەﮐﺎن ﻟە ﻻﯾەن پ ک ک ەوە ھەڕەﺷەی ﻟێ ﻧﺎﮐﺎت .
ﺑﺎداﻧەوە و ﮔەڕاﻧەوەی ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور ﺳﯽ ﺑەﻏﺪا ﻟەم ڕۆژاﻧەی دواﯾﯽ دا ﺋەوە
ﺋەﺳەﻟﻤێﻨێ ﮐە ﮐﺎرﯾﮕەری ھەرای ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن و ﻧەﻣﺎزە ﮐﻮودەﺗﺎﮐەی و ﻣﺎﻧﯚڕی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ
ﺟە ﺳەر ﮐﻮرد و دۆزە ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐەی ﻓﺮە زەﻗە و ﺑﯚی ھەﯾە ﮐە ﮐﻮردی ﺑﺎﺷﻮور ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮑﺎﺗﻦ ﮐە
ﺋەڕای ﻣﺎﻧەوەی دۆﺧﯽ ﺋێﺴﺘﺎﯾﺎن واز ﻟە ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺑﮭێﻨﻦ  .ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎی
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژی ژ ﻧﺎوﺧﯚی ﻧێﺴﺘﻤﺎﻧەﮐەﻣﺎن ھەﻟێ ﺋەوەﯾﺎن ﻟﯚ ﺋەڕەﺧﺴﯽ ﮐە ﭘﺎﮐﺎﻧەﯾەک
ﺋﺎ ﻧﺎڕەوا و ﭼەواﺷەﮐﺎراﻧە و ﺧﺎﭘێﻨەر ﺋەڕای ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻧﺎﮐﻮرداﻧە و ﻧﺎﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾﺎن  ،ﮔەر ﻧەﺑێﮋﯾﻦ
ﺧەﯾﺎﻧەﺗﮑﺎراﻧەﯾﺎن ﻟە ڕواﻧﮕەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەوە  ،ﺑﮭﯚﻧﻨەوە  .ﭼﻮوﻧە ﺑەﻏﺪای ﺳەرۆﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣەت و ﺧﻮش
و ﺑێﺶ ﮐﺮدﻧﯿﺎن وەﮔەرد ﮐﺎرﺑەدەﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪای ﺗﺎوان ﻟە ﺳەر ﻣﮋاری ﻧەوت و ﮔﺎز و ﺋﯽ دە ﮐەرﮐﻮوک
ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ڕێﮑﮑەوﺗﻨﯽ ڕواڵەﺗﯿﺎن  ،ﺳەرەﺗﺎی ﭘﺎﺷەﮐﺸێ و دۆڕاﻧﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردە ﻟەم
دۆﺧە ﻧﻮێﯿەی ھەرای ﻣەﻻ ﮔﻮﻟەن ﺧﯚﻟﻘﺎﻧﺪی و ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،ﺧﻮا ﺑﮑﺎت ھەر ﺑەوەﻧﺪەﺷەوە
ﺑﻮەﺳﺘێ و ﻧەﺑێﺘە ﮐﺎرەﺳﺎﺗێﮑﯽ دن ژ ﮐﺎرەﺳﺎﺗێﻦ دﯾﺮۆﮐﯿﺎ ێﻦ ﮐﻮردان .
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ﺑە ﻟە ﺑەر ﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﺎوەھﺎ دۆﺧێﮏ  ،ﻣﮋاری ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮوری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮔەر ﮐﻮێﺮ ﻧەﺑێﺘەوە
ﺋەوە ﺋﯿﺪی ﮔﯚڕ و ﺗەوژﻣﯽ ھەﻧﻮوﮐەﯾﯽ ﺧﯚی ژ دەﺳﺖ ﺋەدات  .ﺋەﻣەش ﺳەرﺑﺎری ﺋەو ڕاﺳﺘﯿەﯾە ﮐە
ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﺷەڕی دژی ھﯚﭬﺎﻧەﮐﺎﻧﯽ داﻋﺶ ﺧەرﯾﮑە ﻧﺰﯾﮏ ﺋەﺑێﺘەوە و ﻟەواﻧەﺷە ﮐە ﻟە ﺋەﮔەری
ﮔﺮﺗﻨەوەی ﻣﻮﺳڵ و ڕەﻗە ڕاﺑﮕەﯾﻨﺪرێﺖ ﮐە ﺋەﻣﯿﭻ ﻣەﺗﺮﺳﯿێﮑﯽ ﺳﻮورە ﭘەی ﻣﮋار ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﻗەﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼەق ﺑەﺳﺘﻮوی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ ﺑﺎﺷﻮور و دەﺳﺘەوﺳﺎن وەﺳﺘﺎﻧﯽ ھێﺰﮔەل
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟە ھەﻣﺒەر ﺋﯽ ﻗەﯾﺮاﻧە دا و درێﮋەﮐێﺸﺎﻧﯽ ﺑەرەو ﺋەوە داژووت ﮐە ھەﻟﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ڕەﺧﺴﺎو
ﺋەرای دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﮐﯿﺲ ﺑﭽێﺖ ﮐە وەک ﺗﺎواﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﺋەﮐەﻓێﺘە ﺳەر ﻣﻠﯽ ھەﻣﻮو
ﻻﯾەﻧێﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﺑێ ھﯿﭻ ﺋەم ﻻ و ﺋەو ﻻﯾەک .
ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ھەوڵﯽ ﺋەوە ﺋەدات ﮐە ﺑە ﭘﺸﺖ ﺑەﺳﺘﻦ ﺑە ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧە ﻧﻮێ ﮐﺎﻧﯽ  ،ڕووس و ﻋەﺟەم و
ﺑەﻋﺲ  ،ھەﻟەﮐە ﺑﻘﻮزێﺘەوە و دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ژ ﺑﺎﮐﻮور ژی وەﮐﯽ ڕەوﺗﯽ ﮔﻮﻟەن ﺳەرﮐﻮت ﺑﮑﺎت
و ﭼﺎری پ ک ک وەک ﻧەﯾﺎری ﺳەرەﮐﯽ ﺧﯚی ﻟە ﻣﮋاری دﯾﻤﯚﮐڕاﺳﯽ و ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﻟە ﺗﻮرﮐﯿە ﺑﮑﺎت .
دۆڕای ﺳەرەﮐﯽ و ﯾەﮐەﻣﯽ ﺋەم ﺑەزﻣەی ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ  ،پ ک ک ﺋەﺑێ ﺑەوەی ﮐە ﭼﺎوﮔەی ﺋﺎﻟﯿﮑﺎری
و ھﺎوھﺎوی ھەﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎی ﻧەک ھەر ﻟە دەﺳﺖ ﺋەدات ﺑەڵﮑﻮ ﺋەﮔەری ﺋەوش ھەس ﮐە ﻟێﯽ ھەڵ
ﺋەﮔەڕێﻨەوە و ﻟێﯽ ﺑﺪەن وەک ﻟە ﺣەﺳەﮐە ﺑﯿﻨﺮا  .ڕووی ڕاﺳﺘﯽ دۆﺧﯽ ﮐﻮردان وﻟﻮ ﺑﻮوﮔە و وﻟﻮﯾە ژی
ﮐە پ ک ک چ وەک ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﺋەڕای ﺗﻮرﮐﺎن و چ ﻣﯿﻨﺎ ھێﺰێﮑﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ ﺟە ﻧﺎوﺧﯚی ﺗﻮرﮐﯿە ﺗﺎ
ڕادەﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎو ﮐﺎری ﺋەﮐﺮدە ﺳەر ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﻟە ﻣەڕ ﮐێﺸەی ﮐﻮرد ﻧەک ھەر ﻟە ﺑﺎﮐﻮور
ﺑەڵﮑﻮ ﻟە ﮔﺸﺖ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﺋﺎﺳﯚی ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی درێﮋﺧﺎﯾەن و ﻗﻮوڵﯽ ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﺋەوەﺳە ﮐە ﺋەم
ھﯚﮐﺎرە ﮐﺎرﯾﮕەرە ﻟە ﺳەر ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﺧﯚی ﺳەﺑﺎرەت ﺑە دۆزی ﮐﻮرد ﻧەھێﻠێ  ،ﺑە ﻟێﺪان و
ﻧەھێﺸﺘﻨﯽ پ ک ک ﻟەو ﺋﺎﺳﺘە ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳەرﺑﺎزﯾەی ﺋێﺴﺘﺎﯾﺎن  .ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﮐﻮرد ﺟە ﺑﺎﺷﻮور
ﺋەﺷﯽ ﻓﺮە ﺑە ورﯾﺎﯾﯽ ﯾەوە ﺋﺎﮔﺎداری ﺋەم ڕێﮑﺎرەی ﺋەردۆﻏﺎن ﺑﻦ ﻟە دان و ﺳەﻧﺪن و ﺳەرداﻧەﮐﺎﻧﯿﺎن
ژ ﺑﯚ ﺗﻮرﮐﯿە و دان و ﺳەﻧﺪن وەﮔەر ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ .
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ﮔەر ﺑە ھﯚی ﺷەڕی دژی داﻋﺶ  ،ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟە ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن وەﮔەرد پ ک ک ﺗێﮑەڵﯽ ھەس ،
ﺋەوە ﺑەو واﺗﺎ ﻧﯿە ﮐە ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺒێﺘە ﺟێﮕﺮەوەی ڕووس و ﻋەﺟەم و ﺑەﻋﺲ ﺋەڕای پ ک ک و پ ک ک
ﺑﯚﺧﯚی ﻟە ﻣێﮋە ﮐە ﺋەم ﺋەﮔەرەی ﻧەھێﺴﺘﻮەﺗەوە ﺗەﻧﺎﻧەت  ،ﮐﻮردەﮐە ﻣﺎﭼﯚ  ،ﺑﯚ ڕۆژی ﺗەﻧﮕﺎﻧە و ﻣﺎﻧﯚڕی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘێﻮﯾﺴﺖ  .ﺋﺎک ﭘﺎرﺗﯽ  ،ﮔﯚڕ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺧﯚی وەک ﺑﺎس ﮐﺮا  ،ﺷەڕی دژی ﮐﻮرد دەﺳﺖ
ﭘێﮑﺮدوە و ﺋەوەی ﮐە ھەﺗﺎ دوێﻨﯽ وەک ھﺎوﭘەﯾﻤﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺮﯾﮑﺎ دەﺳﺘﯽ ﺗﯽ ﻧەﺋەﭼﻮو  ،ﺑﯚی ڕێﮑﮑەوﺗﻮە و
ڕێﯽ ﺗێ ﻧﺎﭼﯽ ﮐە ﺗﻮرﮐﯿە ھەﻟێﮑﯽ ھﺎﻧﺎ زێڕﯾﻦ ﻟﯚ ﺧﯚی ﻟە ﮐﯿﺲ ﺑﺪات  .ھﺎو ﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﺗﺮﮐﺎن ،
ﺑەﻋﺴﯽ ﺳﻮوری ژی ﺷەڕی دژی پ ک ک ی دەس ﭘێﮑﺮد ﻟە ﺣەﺳەﮐە  .ﺋەﺑێ ﮐە ﭼﺎوەڕان ﺑﯿﻦ
داﮐﻮ ﺑﺰاﻧﯿﻦ ﻋەﺟەم ﭼﯿﺎن ﺑە دەﺳﺘەوەﯾە ﻟە دژی پ ک ک  .ڕۆژاﻧﯽ ﺧﯚﺷﯽ ﭼەﻧﺪ ﺳﺎڵﯽ ڕاﺑﺮدووی
دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮرد ﺧەرﯾﮑە ﮐﯚﺗﺎﯾﯽ ﭘێ دێﺖ و ﻧەﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻮرد ﻧەﺧﺎﺳﻤﺎ داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
رؤژﯾﺎﻧە و ﭘﯿﮑﭭە و ﺑە ھەﭬﺮە دژی ﮐﻮرد و دۆزە ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﯾەﮐەی ﻟە ﮔﺸﺖ ﮐﻮردﺳﺘﺎن .
ﺋەڕای ﺋەواﻧەﯾﭻ ﮐە ژ ﭬێ ڕاﺳﺘﯽ ﺗێﻨﺎﮔەن  ،ﻟە ﺳەر ڕێﭽﮑﺎ ﻗﺎﻧﻊ و ﺑەﺳﺘەی دەﺑە دەب ﺋﻮوﺷﯿﻦ :
وﺗﻢ ﺋەی ﺋﺎﺷﻮﻓﺘە ﺣﺎڵ وەﺗەن ﭼﯚڵە  ،ﭘەرﯾﺸﺎﻧە
وﺗﯽ دەﺑە دەب دەب  ،دەﺑە دەب

ﮐﺎردۆخ
ﮐﯚﻣەڵەی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
۲۰۱٦/۹/۱
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