
میرتاشدین دهالحهڵ سهگهوتنی گۆڤاری درشپیگل لهچاوپکه

Aug - 15 - 2015

سنین کازیمھه: وتنچاوپکه

ھیوا ناسیح: وهمانییهئهله. و

ی ئابدا ٣ی ٣٢ژمارهلهمانی ، کهی ئه)گلدرشپی(ناوبانگی بهگۆڤاریی رابردووفتهھه

ی رکردهو سهپهدهرۆکی ھهمیرتاش، ھاوسهدهدینالحهڵ سهگهلهوتنکی، چاوپکهوهتهبوکراوه

،ک پرسی گرنگ وروژنراوهدا کۆمهوتنهم چاوپکهله. کوردستان سازکردوهباکوریکارزمی کورد له

کانی نو داعش، کوردهکدارهچهیداھاتوودا و ژمارهبژاردنک لهکانی ھهنجامهک پشبینی بۆ ئهوه

تی، ومی گونجاوی توانیویهکانهپراگماتیی کورد، زیرهکییهرکردهک سهھا ناوبراو وهروهھه

رۆژئاوا وروپا وتی ئهی سیاسهمرۆرچاوگرتنی ئهبهوروپی و لهقی ئهی عهگورهکان، بهپرسیاره

.وهبداته

ککی زۆر لهبۆ خهھیواتان پش دوو مانگ بوونهکهوتنهرکهسهبهمیرتاش، ئوهرز دهبه:درشپیگل

بینین مۆ دهم ئهبه. روویداخشی دیموکراتیانهبهموژدهکیی تورکیا، گۆرانکارییهوهرهوه و دهناوه

ڕوات؟؟هو کوێ درهبهمهئه. وهرتهھلی بگهڕی ئهی شهدۆخکی ھاوشوه، کهئاراوهھاتۆتهوشکی واره
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تا . دا بردوهئاقارهوی بهکهوشهرهوهئاگاییهردۆگان بهی ئهکهپارتهواتهپهکهئه:میرتاشده

وان ئه. نھا حوکمی تورکیای کردوهتهک خۆی بهیهیهدهزیاتر لهو پارتهش ئهکانی مانگی شهبژاردنهھه

نھا ، تهوهوتهنهبخهئاژاوهن، ئینجا بیاریاندا، کهبکهی ئمهکهوتنهرکهسهلهیانتوانی رگرینه

.ینتبگهریان دژی پارتی کرکارانکرت شهدهم جۆرهبه

سوروچ، کهله) داعش)تی ئیسالمیوهی دهکهتیرۆریستییههوقینهیاند، که تهراتانگهئوه:درشپیگل

کتان یهگهدانرا بوو، ئایا ھیچ بهوهتهن حکومهالیهلهیکهقوربانی، سیناریۆیهس بوونهکه٣٢تیدا 

؟؟مهلماندنی ئهسهبۆیهھه

خر نه: بت بمدهربخات،ت دهحکومهگالنیبت، که توهگهستتان بهبهر ئوه مهگهئه:میرتاشده

پهکهتی ئهحکومهکه: ندهکانی ئمهوهلکۆینه.یهی روون ھهو نیشانهم ئاماژهبه. نیمانه

تورکیادا کانیان لهوهتوندڕهچاالکهکهندان ساڵ خهوان چهئه. ی داعش کردوهکهھرشهئاسانکاری بۆ

.کردونتوه و رگرییان لنهپشتگوخس

کانی منییهئهر ھزهبۆ سهکانی پارتی کرکارانکوشندهر ھرشهسهلهی ڕاتان چییهئه: درشپیگل

وان رکخراوکی تیرۆریستین؟ئهکهوهنهناکهوهر ئهسهخت لهجهمانهتورکیا؟ ئه

وانهئه. کاتنهم کارانهبت ئهده.ی کردوهکارانهوو ئهمن نازانم پارتی کرکاران بۆ ئه: میرتاشده

نگ کانیان ب دهکهین، چهکهتی تورکیا و پارتی کرکاران دهحکومهداوا لهئمه. فتاری راست نینره

.نس بکهنگ ئاگربهردووالیان ھاوئاھهھهبت کهده.نبکه

.کانی تورکیا بووپش بۆردومانهمهتی کوشت، ئهوخۆ دوو پۆلیسپارتی کرکاران راسته: درشپیگل

ی کهوهقینهکردارک بوو بۆ تهرچهپهون بوو، کهش و قزهرووداوکی ڕهو کارهئه: میرتاشده

پارتی کرکاران. نجام درائهوهی پارتی کرکارانه)لۆکالی(یی ناوچهکییهکهن یهالیهسوروچ، له

.نت بکهددای حکومهحهتهمهویستیان به، کهمن الم وایه. گرتستۆ نهئهلپرسراوتی له

ئایا . کنر یهپارتی کرکاران ھهوپهدهھهن، کهکهدهشهوای بانگهگرانی ئوهخنهره: درشپیگل

؟وهستتهنابهوهکی نزیک پکتانهندیهیوهپه



سانی ی ئاشتیدا لهپرۆسهیله چوارچوه، ئمهبووهیشتنمان ھهت پکگهبهھه: میرتاشده

النیش لهبدو ئۆجهری پارتی کرکاران عهڵ رابهگهلهئمه. وهپکهک مز دانیشتوینر یهسهرابردوودا له

کی ساییهو قوری ئهقسه. کردوهگفتوگۆمانڕهڕمهریای مهدهی ئیمرالی لهدوورگهی خۆی، لهکهزیندانه

رگیز ھهمهم ئهبه. ی یاساداچوارچوهلهنوانگیری بووهئمهیمهئه. یهی ھهکهوهزۆری بۆ بزوتنه

بای سیاسی پارتی کرکاران ئمه.بتھهوهییمان پکهندی رکخراوهیوهپهئمهت، کهنایهمانایهوبه

.نکهدهبۆیشهکانمان بانگهیارهک نهنین، وه

ن؟کهداوای دهپهکهک ھی توندی ئهتان نییه، وهکهکردنی پارتهغهدهترسی قه: درشپیگل

ستوری دا نیم، که دادگای دهبوایهوم لهخۆ نییه، بهربهتورکیادا دادگا سهلهندهرچهھه: میرتاشده

م غه بکات، بهدهئاسانی قهبهپهدهناتوان ھههزان، کدهردۆگان خۆشی باشئه. بیارکی وا بدات

یان ک تیرۆریست پناسهو وهئهگیرت، کهمانتارکمان ھهرلهند پهر چهسهوت یاساپارزی لهیهدهوئه

تاوانبار بکات و ناشرینی بکات، تا کارکردنی ئاشکرا و پشتگیریی مانکهوت پارتهیهو دهئه. کاتده

وهمبکاتهکهگشتیمان ل.

، کهوهکاتهدهرزت پرۆسهبهدژییاند، کهری گشتی تورکیا رایگهداواکاممهرۆژی پنجشه: درشپیگل

.بووهکداریی ھهچهپشتگیری و ھاندانتان بۆ خۆپیشاندانی

ردۆگان ناتوانت ترست، ئههخۆی دی دژیندهکانی گهپرسهلهوهلکۆینهو لهئهچونکه: میرتاشده

کاتست ده، وا ھهستداوهدهیان لهزۆرینهکهوهو کاتهله. بکاتتی زیاتر قبوڵستهستدانی دهدهله

ڕت، کهگهبۆ پیالن دهبۆیهرت،کدا بهالیهکان بهرنجهوت سهیهده. وهکهیهگۆشهتهخزنراونه

.دایهو میانهر لهر من ھهسهلهش، سکاکهوهناو پکدادانهرایکشته

م دواییهی ئهم گرژییانهئهھات، ئایا پاشک پکنهیمانییهھیچ ھاوپهوهشهمانگی شهله: درشپیگل

درت؟نجام دهبژاردنکی نوێ ئهھه

م لهتوانم بم، کهده. یهری ھهگهئهنجادا پهسهکرت بین لهو دهیهھهچوونهم بۆئه: میرتاشده

تی مهھهیشتهر گهگهئه.وهبیری لناکرتهپهکهو ئهپهدهتکی نوان ھهیمانیهھاوپهی ئستاداوشهره

، کهم من بوام وایهبه. کارنهخهدهتیرۆر دژی ئمهوا توندوتیژی وبژاردنیش، ئهی ھهشهبانگه



نگی بژاردنی داھاتوودا دهھهلهپهکهئه. بیننلی ئاشتی دهک ھهوهبژاردنی پشتر، ئمهھهکک وهخه

.رنینپهرابردوش تدهی١٣دا سهش لهئمه. داتست دهدهزۆرتر له

ت؟وشی ئستا چی دهرهر سهالن لهری پکاکا ئۆجهرابه: درشپیگل

ھیچ چوار مانگه. خۆیدا دابنراوهیکهزیندانهژوورهواوی لهتهو ئستا به نازانم، ئه: میرتاشده

.کردوهڵ نهگهیان لهک قسهھیچ سیاسییهی وهکهسوکارهکهکانی،رهپارزهسک لهکه

کات، بۆچی ده) کانتیرۆرسته)ڕیکسانی شهیهو بهئه، کهیاندوهتی تورکیا رایگهحکومه: درشپیگل

؟دژی کوردهیکهنگهمدا جهکهیهیپلهلهبینن، کهرزتان وایدهبه

ند رۆژی رابردوودا چهلهکر خهکانی پۆلیس بۆ سهکوتانهزیانی ھهژمارهبا به: میرتاشده

زار کورد، کهم نزیکی ھهسک؟ به، بیست، تا سی کهدهدابوو؟نگرانی داعشیان تند الیهچه: ربگرینوه

م ژمارانهئه.نگرانی پکاکای تداندا الیهمانهنو ئهک پاساو لهالون گیراون، وهنج ویان گهزۆربه

.نموو شتکمان پ دهھه

کرد؟ت دهنهندناسهرهم پهڕوانیی ئهکه چاوهبژاردنهئایا پاش ھه: درشپیگل

یهو ئامادهئه. ردۆگان کردوهئهکم لهرشتییهر سهپشبینی ھهکهبژاردنهمن پش ھه: میرتاشده

زمونیئهئمهوهمکهدهله. چتکیس نهتی لهستهی دهوهبۆ ئهنھا، تهوهئاگرهموو وت بخاتهھه

رۆژیش خراپتر ، رۆژ بهدواوهچتهت دهتی دیموکراتییهحمهی پزهپرۆسه. رنجیمان کردوهجگا سه

.بتده

کان، تهوهشتاکان و نهسانی ھهکنگکی ناوخۆ وهناو جهوتهوت بکهبینن کهوای ده: درشپیگل

قوربانی؟س بوونهزار کهھه٤٠زیاتر لهریان بوو وهکاتک پکاکا و سوپا شه

م ئهپهکهئه. زیاتر بژتوت خونینایه. گای تورکیا قبوی ناکاتکۆمهمهنا، ئه: میرتاشده

ری ناو شهوتهرگیز وت ناکه، ھهم رام وایهبه. بداتھز پیشانک بهوت، تا خۆی وهی دهیهئاژاوه

.ناوخۆوه



ربازیش کوشتنی پۆلیس و سهنیت، کهیهکاکا بگهپش بهمهتۆ بتوانیت، ئهیهوانهله: درشپیگل

.نگو جهر ئاژاوهرامبهبهلسراوتییه

. ست بنیوهی پهنی تورکیاش پوهالیهرگهکات، ئهس قبوڵ دهپکاکا ئاگربهمن دنیام، که: میرتاشده

کان کانی شارهراسیۆنهئۆپهیرکردن وسگتی دهمهستن و ھهبوهکهبۆمبابارانکردنهتی تورکیاوهر دهگه

.بتس دهمان رۆژ ئاگربهو کات ھه، ئهوهستپبکاتهدهکهی ئاشتییهپرۆسهدژی پکاکا رابگرت، وه

کانی داعشدا ریزهند کورد لهئایا چه. ن کوردک بووهک دهی سوروچ وهکهخۆکوژه: درشپیگل

بۆچی؟نگن وهجهده

نگیری بیروڕای یل و الیهمه. داعشداننوزار کورد لهھهزیاتر لهکهبیستومانهئمه: اشمیرتده

وهلرهئمه. نایانپارزتورهی گههھهش لهمهئه. نییهوهکانهمرۆڤهئیتنیندی بهیوهسیاسی په

وهکانهوهتوندڕهکانمان بهنجهین، گهبکهوهبت پرۆگرامی نوێ دابنین، تا رگیری لهدهبین، کهفرده

.ست بنیوهپه

وهکی ترهالیهداعش، لهریدا دژ بهشهکات لهکورد دهمریکا پشتگیری لهئهوهکهالیهله: درشپیگل

ایا وائ. نگنباکوری عراق و سوریا بدهکان لهی کوردهتورکیا بۆ مۆگهر بۆمبابارانکردنیرامبهبه

ن واشینگتۆن ناپاکی لکردون؟کهست دهھه

ش کاری ھاوبه. ندهدهکهناوچهیمانی لپسراوبوونی ھمنی و ئارامی و ئاشتیکان پهکورده: میرتاشده

گرم، کهمریکا دهئهلهخنهمن ره. یهکان ھهشدارهبهوتهمووئاسایشی ھهڵ کورددا پویست بهگهله

ندیل، واتا باکوری عراق بکات، قهکانی پکاکا لهوایی تورکیا بۆمبابارانی مۆگهاندا ھزی ھهیرگه

وا م حسابهکاربھنن، ئهداعش بهرلیک دژ بهوایی ئینچهھهیتیان بدات بنکهی مۆهوهنھا بۆ ئهته

.نابت

؟هندترسهمانیات پ پهتی ئهوستی حکومهئایا ھه: درشپیگل

ی خنهم رهبهکات،ر داعش دهکانی تورکیا بۆ سهمانیا ستایشی ھرشهئه: میرتاشده

مانیا باشتر لهتی ئهسیاسهبینم، کهدهمن وای. گرتکانی ل دهکوردییهبۆمبابارانکردنی ناوچه

.یشتوهتگهکهوشهره



تورکیا؟–ی خۆی کههندامر ئهسهناتۆ فشار بخاتهپویسته: درشپیگل

کی پارزگاریی یهدروستکردنی ناوچهمریکای بۆڕازیبوونی ئهوتوو بوو، کهرکهتورکیا سه: میرتاشده

مهوێ ئهکانی ئهم بۆ کوردهبکات، بهمهتوانت پشتیوانی ئهدهناتۆش. رگرتباکوری سوریا وهله

کی وا یهناوچهر بیارهگهئه.کار دنتوان بهدژ بهیهو ناوچهئهرهنکهتی ئهحکومه. خراپه

.نجام بدرتشی ئهھاوبهکاندا بهکوردیهڵ ھزهگهبت لهدروستبکرت، ده

تی وهوڵ بۆ دروستکردنی دهکانی سوریا ھهکوردهیت، کهگهمی تورکیا دهخهئایا له: درشپیگل

ن؟دهخۆیان ده

، بۆ ئۆتۆنۆمی زیاترهزیان لهحهمبه. یان ناوتکهکردنی وتهکانی سوریا پارچهکورده: میرتاشده

ترسی مهمهبت ئهبۆچی ده. بتپویست ناکات تورکیا ترسی ھهبۆیه.رنبهروهی ژیانی خۆیان بهوهئه

کانی ڵ کوردهگهھزتری لهبهکیندییهیوهندی و پهوهرژهبت بهدهرهنکهر سنوری تورکیا؟ ئهسهبت بۆ

.ترسیدارترهتورکیا زۆر مهکانیر سنورهسهخۆ داعش له. بتوێ ھهئه

.وهتهبوکراوه١١/٨/٢٠١٥ی رۆژی ٤٩٠ژمارهی ئاونهرۆژنامهلهتهم بابهئه:تبینی


