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ئه م کۆنفرانسه،  که  له  نزیک  .  پشکشکراوه''  کۆنفرانسی نه ته وه یی باکوری کوردستان''ئه م بابه ته ی به رده ست له  
وه  )پالتفۆرما کوردن ئه وروپا( ی فیبریوه ری ئه مساڵ، له  الیه ن 27 تا 25ری ئه مسته ردام به سترا له  رۆژانی شا

بابه ته که  کورتکراوه یه کی چی هه ندێ بیر و بۆچوون و زانیارین  که  له  لکۆلینه وه یه کی بالونه کراوه ی .  رکخرابوو
به  مه به ستی ئه م پۆژه یه   .  وه رگیراونه )GAP(ریکیم و  ده رباره ی پرۆژه ی خۆم که  ماوه ی چه ند ساکه  خه 

  .      ئه نجامیده دات٭سوودوه رگرتن له سه رچاوه ی ده وله مه ندی ئاو، ده وله تی تورکیا له  به شیک له  باکووری کوردستان
 

                                            هه ندک خای گشتی                                            
 هه ر له  سه ره تای په یدابوونی ده وه تی تورکیاوه  هه تاکو ئستا جیاوازیه کی گه وره  له ڕووی پشکه وتنی ●

ئه و جیاوازیه  زۆر  .  ئابووری ــ کۆمه یه تی له نوان باکووری کوردستان و به شی ڕۆژئاوای تورکیادا هه بووه
  .اریگه ری نگه تیڤی کردۆته  سه ر کوردستان و په یوه ندیه کانی کورد و ده وه تی تورکیاک
 ، هه ر له  پشکه وتنی پیشه سازی و ه  هه موو الیه نه کانی ژیانی گرتۆته وهئابووری ــ کۆمه یه تی ئه و جیاوازیه  ●

  . . .کشتوکاڵ و گواستنه وه و ئاستی خوندن و کۆچکردن و هتد
 هه وه کانی ده وه تی تورک بۆ ئینکارکردن و .آ:   له ناو کشه ی کورد ــ تورکیا دا س مه سه له ی گرنگ هه ن●

ئابووری ــ جیاوازی له  ئاستی پشکه وتن و گه شه کردنی .  بتواندنه وه ی نه ته وه یی گه لی کورد له  تورکیا، 
است و خه باتی گه لی کورد له  باکوری کوردستان بۆ  خو.، ج له نوان کوردستان و تورکیاداکۆمه یه تی

  .وه ده ستھنانی  ما فه  نه ته وه ییه کانی
  

  چه ند پرسیارکی گرنگ
 ی چه نده  و چۆنه  و بۆچی ئه و جیاوازیه  هه یه ؟ئابووری ــ کۆمه یه تجیاوازی پشکه وتنی  )1
 ردن و که مکردنه وه ی ئه و جیاوازیه ؟مۆدرنیزه کردنی تورکیا چ ڕۆکی هه بووه  له  چاره سه رک )2
ئابووری ــ ئایا تورکیا ده توانت چاره سه ری کشه ی کورد بکات به ڕگای چاره سه رکردنی گرفتی جیاوازی  )3

 ؟کۆمه یه تی
    

  بۆچونی تیۆری
 له نوان ـ کۆمه یه تیئابووری ـیه کاندا زۆر جار جیاوازی )مژوویی و کۆمه یه تی و سیاسی(له  لکۆینه وه  زانستی 

که  گرنگترین چمک تیایدا )  internal colonialism( دوو ناوچه دا له ژر ڕۆشنایی  تیۆری کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی
په یوه ندیه کانی نوان مه رکه ز و ڕۆخ ئاۆزتر و پ ناکۆکیتر ده بن کاتک که   .  ه، تاوتوێ ده کرت)مه رکه ز ــ ڕۆخ(

هه روه ها جیاوازی .   مه رکه ز ــ ڕۆخه  له گه ڵ سنووره ئتنیکیه کاندا تکه ڵ ده بن یاخود یه کانگیر ده بنسنووره کانی ئه و
له  حاه تی باکووری کوردستان و سیاسه تی ڕه سمی ده وه تی تورکیا  له    ئابووری ــ کۆمه یه تیپشکه وتنی 

به  مانایه کی تر .  له  باکووری کوردستان به  چری یه کتر به  هزده که نئینکارکردن و تواندنه وه ی نه ته وه یی گه لی کورد 



 له  رووی سیاسی و ده روونی و ئایدیۆلۆژییه وه   به  چی تکه الو به  ئابووری ــ کۆمه یه تیحاله تی دواکه وتوویی 
به و مانایه  ئمه  ده توانین .  ده بتناسنامه ی ئیتنیکی کورد له  الیه ک و بۆچوونه  ره سمیه کانی ده وله تی تورکیا 

په یوه ندیه کانی باکووری کوردستان له  گه ڵ ده وله تی تورکیادا له  چوارچوه ی کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی ته ماشا و راڤه  
هنانی ئه م ئه مه  له  کاتکدا ئه م بۆچوونه  تیۆرییه  باس و لکۆینه وه ی زۆر هه ده گرێ که  دواجار بۆ به کار.  بکه ین

   . چوارچوه  تیۆرییه  به  شوه یه کی ڕاست و درست لکۆله ر پویستی به  ئاگاداری و وورده کاریه کی زۆر هه یه
  

  هه ندک زانیاری مژوویی
بۆچوونی ئایدیۆلۆژی تورکیا و حیزب و هزه  کۆمه یه تی و دامه زراوه  ره سمییه کانی تورک به  گشتی هه گری ئه و 

 ڕه  بوونه  که به   ده وه ت ده توانت به ڕگای گه شه پدانی باری ئابووری و کۆمه یه تی باکووری کوردستان باوه
. مه سه له ی کورد، یا ئه وه ی خۆیان به  زمانی ڕه سمی پی ده ن کشه ی باشووری ڕؤژهه ت، چاره سه ر بکات

دۆکومنته  دیپلۆماسییه   به ریتانی و ئه مریکیه کانی سانی جه نگی دووه می به ڕاستی ئه گه ر ئمه  بۆ نموونه  ته ماشای  
جیھانی بکه ین، به ئاسانی ده توانین ببینین که  تورکه کان جار له دوای جار به  ئه مریکی و به ریتانیه کانیان گوتووه  که  هیچ 

 . ' 'باشووری ڕۆژهه ته'' له ی سه ره کیش ته نھا دواکه وتوویی مه سه له یه ک له  تورکیا  به ناوی مه سه له ی کورد نیه و مه سه
له  دیدی ئه م بۆچوونه وه  چاره سه ری کشه ی کورد له م وته  خۆی ته نھا له  پشخستنی ئابووری و کۆمه یه تی، به  

   .مانایه کی تر له  مۆدرنیزه کردنی ناوچه که دا ده بنته وه
ه کاندا هه رنه ب به شکی بزووتنه وه ی سیاسی باکووری کوردستان، که  بۆ خۆیشی 1960ان و ک1950     له  سانی 

که وتبووه  ژر کاریگه ری ئه و بۆچوونه، ئامانجی به ره وپشه وه بردنی باری ئابووری و کۆمه یه تی له  کوردستان له  
 جۆره  دیتنه  ئایدیۆلۆژیه ی ناو کؤمه لگه ی کورد له و کاته دا به  هه گرانی ئه و.   ئه جندای سیاسی به  پله ی یه که م داده نا

هۆکاره  هه ره  گرنگه کانی ئه م جۆره  بۆچوونه کوردییه   .  ناسراون )developmentists(الیه نگرانی به ره وپشه وه بردن 
اره سه ری کشه  سیاسییه کان ئه مانه  که   باوه ڕی هه بوو به  به ره وپشه وه بردنی باری ئابووری و کۆمه یه تی بۆ چ

نه بوونی هیچ )  3کاریگه ری دیتنی ڕه سمی ده وه تی تورک، )  2کاریگه ری بۆچوونه کانی چه پی تورکی، )  1:  بوون
ک له  ئه و حاه ته  جۆر. جۆره  په راوزک له  تورکیا بۆ کوردان که  گوزار ش له  ئامانجه  سیاسی و نه ته وه ییه کانیان بکه ن

پراگماتیزمی له سه ر هه رنه ب به شک له  جونه وه ی کوردایه تی سه پاند که  ئه ویش خۆ دوورخستنه وه  بوو له  
درووشمی سیاسی و نه ته وه یی و پداگرتن بوو له سه ر به ره وپشه وه بردنی باری ئابووری و کۆمه یه تی کوردستان، 

) ئه کادیمی و سیاسی(ه کاندا خۆشببینیکی تیۆری گشتی 6019یبه تی له  سانی کان وه  به تا 1950له  سانی )  4
هه بوو که  مۆدرنیزه کردنی کۆمه گا ئاسانکاری ده کات بۆ چاره سه رکردنی  گرفته  سیاسیه کانی ئه و کۆمه گایه  به  

اسی کورد له  باکووری کوردستان به  کاندا خه باتی سی1970به هه ر حاڵ له  سانی .  ''  ئۆتۆماتیکی''شوه یه کی 
  .شوه یه کی ڕاشکاوانه تر که وته  قؤناخی جه ختکردنه  سه ر گوتاری ناسیۆنالیستی

  
  جیاوازی پشکه وتنی ئابووری ــ کۆمه یه تی 

ردستان و له  گوتاری فه رمی ده وه تی تورکدا جه ختکراوه ته  سه ر دوو هۆ بۆ جیاوازی ئابووری له نوان باکووری کو
  .قه یرانی کوه یت) 2هه بوونی تیرۆریزم، ) 1: ڕۆژئاوای تورکیادا

ه وه وه  هه روه ها 1984له ڕاستیدا هه رچه نده  شه ڕ و ئۆپه راسیۆنه  سه ربازیه کان له  کوردستان به  تایبه تی له دوای 
کوردستان گه یاندوه  به م ئه وه  ئه و ڕاستیه  قه یرانی کوه یت زۆر زیانیان به   پشکه وتنی ئابووری و کۆمه یه تی له  

ئه م جیاوازیه  هه ر له  پش  .  ناشارته وه  که  جیاوازی ئابووری زۆر کۆنه  و هه موو الیه نه کانی ژیانیشی گرتۆته وه
اوازیه  فراوانتر و  سای ڕابردووش له  مژووی ئه م ده وله ته  ئه م جی28دامه زراندنی ده وه تی تورکیا هه بووه  و له  

ڕاستی ئه وه یه  که  :  کاندا ده ت1990له  کۆتایی )  ئه ندامی په رله مانی تورکیا(هه روه کو حوسن چه لیک  .  قووتر بووه



هۆی پشنه که وتنی ئابووری له  ڕۆژهه ت و باشووری ڕۆژهه ت ده گه ڕته وه  بۆ نه بوونی خواستکی سیاسی 
    . ن به رپرسانی تورک بۆ به ره وپشه وه بردنی ئه و ناوچه یهڕاسته قینه  له الیه

     بۆ تگه یشتنی جیاوازی ئابووری ــ کۆمه یه تی له نوان کوردستان و تورکیادا پویستیمان  به  توانینکی 
ه  سه رده می عوسمانیه کاندا له ڕاستیدا ئه و جیاوازیه   هه ر ل .  مژوویی سانی پش دروستبوونی ده وه تی تورکیا هه یه

هه ندێ ته فسیری گرنگ هه ن بۆ هه بوونی ئه و جیاوازیه  له   .  هه بووه  و کۆنتره  له  مژووی بوونی ده وه تی تورکیا
نزیکی جوگرافی ڕۆژئاوای ئه و ناوچه یه ی که  ئیمۆ پی ده گوترێ تورکیا له  )  1:  سه رده می ئیمپراتۆریه تی عوسمانیدا

ئه و حاه ته  یارمه تیده ر بوو بۆ ئه وروپاییه کان که وا هه موو سه رمایه خستنه کارکیان له  ناوچه ی ڕؤژئاوای .  روپائه و
، مه رکه زی سیاسی و ڕۆشه نبیری و کولتوری و ''تورکیا''ئه سته نبول که  که وتبووه  ڕۆژئاوای )  2تورکیادا بکه ن، 

  .وسمانی بوودیپلۆماسی  ئه و کاته ی ده وه تی ع
 یه که ی پیشه سازی له ناو سنووری ئه و ناوچه یه ی که  ئه مۆ پی ده گوترێ 300دا 1915     بۆ نموونه  له  سای 

له و %  55 یه که  پیشه سازیه  به  تکایی له  ڕۆژئاوا و باکووری ڕۆژئاوای تورکیادا بوون و 300ئه و .  تورکیا هه بوون
 میل ڕگه ی 2000له  ساه کانی دوایی ته مه نی ده وه تی عوسمانیدا نزیکه ی .  ه ری ئه سته نبول بوونیه کانه  ته نھا له  ده ڤ

  .به شی هه ره  زۆری ئه و ڕگایه  له  به شی ڕۆژئاوای تورکیا بوو و کوردستان لی ببه ش بوو. شه مه نده فه ر هه بوون
له  نوان باکووری کوردستان و تورکیا زۆربه ی هه ره  زۆری    ئابووری ــ کۆمه یه تی پشکه وتنیجیاوازی     

ی خه ک له  %  15 ، به  گوره ی ڕاپۆرتکی نه ته وه  یه کگرتووه کان نزیکه ی بۆ نموونه .  الیه نه کانی ژیان ده گرته وه
که وێ که  له  ناوچه ی مه ڕمه ڕه  و به م به  جوداکردنه وه ی کوردستان له  ڕۆژئاوای تورکیا ئه وه  ده رده .  تورکیا هه ژارن

هه ر له و  .  ه%)30( ، که چی له  کوردستان ڕژه که نزیکه ی  ه%)1.4(ده ریای ئیجه ی ڕؤژئاوای تورکیا  ڕژه که  ته نھا 
تنکی ڕاپۆرته دا ئه وه  هاتووه  که  هۆی به شک له  گرفتی ئابووری تورکیاو هه بوونی هه ژاری تیایدا، نه بوونی پشکه و

به  مانایه کی تر هۆیه که  ده گه ڕته وه  بۆ پشکه وتنی ئابووری و  .  ئابووریه  له  ڕؤژهه ت و باشووری ڕؤژهه الت
هه روه ها .  به  گشتی له  نوان ڕؤژهه ت و ڕؤژئاوای تورکیا )unequal development(کؤمه یه تی ناهاوسه نگ 

ن که  یه کک له  گرفته  هه ره  گه وره کانی تورکیا ئه وه یه  که وا ده وه ت هیچ جۆره  هه ندک له  پسپۆران له و باوه ڕه دا
ئه نجامی ئه و ڕاستیه ش ئه وه یه  که وا .  ''کوردستان''سه رکه وتنکی به ده ست نه هناوه  له  ڕووی پشکه وتنی ئابووری له  

به گوره ی هه ندک زانیاری داهاتی تاکه .  ی به کارنه هاتوونتوانا مرۆیی و سامانه  سرووشتیه کانی  کوردستان به باش
به م  .   دۆالره3.176 دۆالره  له  ڕۆژکدا که چی له  تورکیا به  گشتی 1.633 که سک له  باشووری ڕۆژهه تی تورکیا 

بۆ .  ندک حاه تی ئه وپه ڕیش هه نله  هه مان کاتدا هه .   دۆالر6مانایه  له  ڕۆژئاوای تورکیا داهاتی تاکه که سک زیاتره  له  
له  (ی داهاتی تاکه  که سک بوو  له  کۆجایلی %  6دا داهاتی تاکه  که سک له  گوندکی هه کاری 1986 ، له  سای نموونه

هۆیه کی گرنگی هه بوونی ئه م حاه ته  ئه وه یه  که وا پیشه سازی گه وره ی تورکیا له  ).  نزیک بۆسفۆر ــ بۆگازیجی
 ، هیچ هباکووری کوردستانژئاوای تورکیان، ئه وه  له کاتکدا که  شارکی وه کو دیاربه کر که  شاری هه ره  گه وره ی ڕۆ

، له  %61.4به گوره ی ڕاپۆرتکی ڕه سمی تورکیا، له  دیاربه کر  .  ی تیادا نیه)گه وره(جۆره  پیشه سازیه کی قورس 
 سادایه  نه چوونه ته  13 و 7له و کچانه ی که  ته مه نیان له نوان %  46.3)  ره حا(و له  ئورفا %59.4ئه رزه رووم 

ی مندانی باشووری ڕۆژهه ت ده چنه  %70.94ی مندانی ڕۆژهه تی تورکیا و %68.9قوتانخانه  و ته نھا 
   .زیاتره% 95 ، که چی له  ڕۆژئاوای تورکیا ئه و ڕژه یه  له  قوتابخانه

ووستی بوارکی گرنگه  بۆ هه سه نگاندنی جیاوازی ئابووری ــ کۆمه یه تی له نوان ڕۆژئاوای تورکیا و      بواری ته ندر
واته  هه ر دکتۆرک چه ند (دا ڕژه ی دکتۆر ــ نه ساخ 1988له  ڕاپۆرتکی ڕه سمی تورکیادا له  سای .  کوردستان

 نه ساخ بوو، که چی له هه مان کاتدا ڕژه که  329 زمیر یه ک دکتۆر بۆ  ، له  ئهبۆ نموونه . دیارکراوه) نه ساخی به رده که وت
 . به گشتی نه بوونی دکتۆران له  ده ڤه ره که دا دیارده یه کی به رچاو بووه.   نه ساخ بوو4500له  شه رناخ یه ک دکتۆر بۆ 

ه به ته واوه تی  ببه شبوون له  کادیری هه ر له و ڕاپۆرته دا هاتووه  که  زۆرک له  ناوه نده ته ندرووستیه کانی ناوچ
  .ساخبری پویست



 له  نوان تورکیا و کوردستان دا ئه وه  بووه  که  جیاوازی ئابووری ــ کۆمه یه تی     به گشتی ئه نجامکی نگه تیڤی 
له  ساه کانی .  ی تورکیاژماره یه کی زۆر له  خه کی کوردستان جگه ی ژیانیان  جھشتووه  و ڕوویان کردۆته  ڕۆژئاوا

ی خه کی کورد له  تورکیا له  ده ره وه ی سنووری %40دواییدا لکۆینه وه  کان ئه وها پیشان ده ده ن که  به الیه نی که م 
) 1 :ده شب بگوترێ که وا جگه  له  جیاوازی ئابووری، دوو هۆی تری ئه م کۆچکردنه ئه مانه ن.  کوردستاندا ده ژین

 ته نھا 1985 ، له  سای بۆ نموونه.  جه کانی ژیان به  په یوه ندی له گه ڵ ناعه داله تی له  ڕووی مولکیه تی زه ویداسه ختی مه ر
له وه ش زیاتر شونگه  و .  ی زه وی بوون له و ناوچه یه دا%30.5 خاوه نی باکووری کوردستانی دانیشتوانی 2%

له  بیست سای دواییدا به  هۆی شه ڕ و پکدادان )  ئاغایه کان(ی پله وپایه ی ئابووری و کۆمه یه تی خاوه ن زه و
 هۆیه کی تری ئه م )2به هزتریش بووه  به هۆی پشتگیریه کی زده ی ده وه ت بۆ ئاغا و سه رۆک عه شیره ته کان، 

   . و هزه کانی ده وه ت بووهPKKکۆچبه ریه ی کورد بۆ ڕۆژئاوای تورکیا شه ڕی  نوان 
  

   مۆدرنیزه کردنی تورکیاپرۆگرامی
 دا 1930 ــ 1923هه ر زوو، دوای دروستبوونی ده وه تی تورکیا، سه رکرده کانی ده وه تی تازه  به تایبه تی له  قۆناغی 

له   (national space) ''شونی نه ته وه یی''به ئاگاداریه وه  که وتنه  هه ودان بۆ پیاده کردنی ستراتیژی ئاوته کردنی 
 هه  به ته  بۆ گه یشتن به م  ئامانجه  به ده ستھنانی هاوسه نگی له  پشکه وتنی  .   ، ئه نقه رهرووبه ری پایته ختی تازهده و

   . ئابووری و کۆمه یه تیدا له  ته واوی تورکیا به  باکوری کوردستانیشه وه شتکی هه ره  پویست بوو
رامی هه ره  گه وره  و گرنگه  له ناو پرۆگرامه کانی مۆدرنیزه کردنی      پرۆگرامی مۆدرنیزه کردنی تورکیا، پرۆگ

ه کاندا 1930به ڕاستیش، تورکیا یه که م وت بوو له  ناوچه که دا که  هه ر زوو له  سانی .  ڕۆژهه تی ناوه ڕاستدا
خاوه ن پرۆگرامکی میسر، که  ئه ویش .  ده ستیکرد به  سه رمایه خستنه کار له  بواری پیشه سازی قورس دا

کاندا ده ستیکرد به  خستنه کاری سه رمایه  له  بواری 1950 ، زۆر دوای تورکیا واته  له  سانی مۆدرنیزه کردنی گه وره یه
  .پیشه سازی قورسدا

تایبه تی له       هه به ته  مرۆڤ ده توان بپرس که  ئایا به شی کوردستان له  پرۆگرامی مۆدرنیزه کردنی تورکیادا و به  
دا، ده وه ت به شی 1945 و 1930 ، له نوان سانی پیشه سازی قورسدا چی بووه ؟ به گوره ی هه ندک لکۆینه وه

 . هه ره زۆری، ئه گه ر نه ین هه موو، سه رمایه خستنه کاری  تورکیا بۆ به  پیشه سازیکردنی ڕۆژئاوای تورکیا بووه
 سانه دا هیچ سه رمایه یه ک نه خراوه ته کار له بواری کشتوکادا له  ڕۆژهه ت و باشووری له الیه کی تره وه  هه ر له و

ئه م ڕاستیه  پشتاست کراوه ته وه  که  له  .  ڕۆژهه ت، که چی کشتوکاڵ سه روچاوه ی هه ره  سه ره کی بووه  له م ناوچه یه دا
فه رمانه وایی عیسمه ت ئینۆنۆ نزیکه ی هه موو سه رمایه خستنه کاری سانی فه رمانه وایی مسته فا که مال ئه تاتورک و 

له  بواری مه ده نیدا خستۆته  ناو پیشه سازی، به تایبه تی پیشه سازی قورس،  له  ڕۆژئاوای تورکیا، که چی سه رمایه یه  کی 
ووری و کۆمه یه تی  له  تورکیا به  دیسان پشکه وتنی ئاب.  زۆر که م له  کوردستان له  بواری کشتوکاڵ خراوه ته  کار

کاندا، کاریگه ریه کی پۆزه تیڤی 1980تایبه تی ئه وه ی که  له  پرۆگرامی لیبرالیزه کردنی ئابووری که وته وه  له  سانی 
کان 1980له  ڕاستیدا کاریگه ری پشکه وتنی .  یه کجار که می کرده  سه ر ڕه وشی ئابووری و کۆمه یه تی له  کوردستان

له  باکووری کوردستان نگه تیڤیش بوو، چونکه  جیاوازی له نوان هه ژار له الیه ک و ده وه مه نده کان له الیه کی تر، زیاتر 
   .    بووه  به هۆی ئه م پرۆگرامه وه

) زه که ریا ته مزه ل(ا    ، هه روه کو وه زیرکی دارایی تورکی     به شوه یه کی  گشتی، نه بوونی سه رچاوه ی دارایی پویست
به ڕاستی ئه وڕۆش ئه گه ر تورکیا .  ده ت، یه ککه  له و گرفته  هه ره  گه ورانه ی  که  ڕگا له  پشکه وتنی ناوچه که   ده گرت

ا، بخوازێ ئاستی پشکه وتنی ئابووری ــ کۆمه یه تی باکووری کوردستان بگه یه نته  ئاستی پشکه وتنی ڕۆژئاوای تورکی
 ویسته300 ــ 200ئه وا هه رنه بکی گرنگ ئه وه یه !   ملیار دۆالری په تی تورکیا   :  پرسیارئایا گریمان ئه  گه ر ده و

سه رچاوه ی پویستیشی هه بت بۆ پشخستنی کوردستان، ده وه ت ئه و خواست و ئاره زووه  پویسته ی هه یه  بۆ 
  ئاوه دانکردنه وه ی کوردستان؟



 ، له  الیه نه کانی کولتوری و ه نجامکی زۆر نگه تیڤی جیاوازی پشکه وتنی ئابووری ــ کۆمه یه تی ئه وه  بووه  که     ئ
به  هۆی ئه م جیاوازیه  )  واته  تورکه کان(ی نه ته وه ی سه رده ست )arrogance( ، ڕوحگه وره یی سیاسی و ده روونیه وه

په یوه ندی و توانین له  حاه تی پشکه وتنی باشووری ڕۆژئاوای تورکیا و .  دزده تر بووه   به رامبه ر به  کور
. دواکه وتوویی باکووری کوردستان حاه تکی تایبه تی له  توانینی ئایدیۆلۆژی ــ سیاسی ــ کولتوری دا هناوه ته  گۆڕێ

ه وه  به رامبه ر نه ته وه ی )''نه ته وه ی پشکه وتوو''(به ڕاستی به که مزانین و ئیحتیقارکردن له الیه ن نه ته وه ی سه رده ست 
 ، ، نه ک ته نھا زوم و چه وساندنه وه ی نه ته وه یی له سه ر نه ته وه ی بنده ست ئاسانتر کردووه)''دواکه وتوو''(بنده ست 

ژینۆسایکردنی نه ته وه ی بنده ست به کو له  الیه نی سیاسی و ئایدیۆلۆژیه وه ڕگا بۆ نه ته وه ی سه رده ست خۆشده کات بۆ 
به ڕاستیش، به  پی هه ندێ بۆچوونی ئه کادیمی له  بواری ژینۆسایددا هه رچه ند ئه و جیاوازی .  و ورانکردنی وته که ی

ی نه ته وه ی بنده ست بۆ )dehumanization(پشکه وتنه  زده تر بت، ئه وه نده ش پۆسه ی له مرۆڤایه تیخستنی 
ئه م له مرۆڤایه تیخستنه ش  مه رجکی گرنگه  بۆ به ئه نجامگه یاندنی .   ه کانی نه ته وه ی سه رده ست ئاسانتر ده بتجه لالد

  .پۆسه ی ژینۆساید
  

  ده رئه نجام 
وانبوونی له م به شه ی ئه م وتاره مدا به  شوه ی خابه ند جه خت ده که مه  سه ر هۆکاره  هه ره  گرنگه کانی قوبوونه وه  و فرا

جیاوازی پشکه وتنی ئابووری ــ کۆمه یه تی له  نوان باکووری کوردستان و ڕۆژئاوای تورکیا به په یوه ندی له گه ڵ 
  :کشه ی کورد له  تورکیا

  پاشکه وتوویی باکووری کوردستان ڕاستیه کی مژوویی دوور و درژه  و کۆنتره  له  بوونی کۆماری تورکیا،  )1
2( ۆژه ی مۆدبه ش بووهله  پرنیزه کردنی تورکیادا، باکووری کوردستان هه تا ڕاده یه کی زۆر ب،  
ه کان ناوچه ی 1990هه وستی دوژمنکارانه ی ده وه تی تورکیا به رامبه ر به  کورد وای کردوه  که  تا سه ره تای  )3

1990کۆتایی (ه و سانه ی دواییشدا هه تا ل.  کوردستان له  به رامبه ر جیھانی ده ره وه  به  ته واوه تی داخراو بت
بۆ (کاتک که  ئه مریکا و یه کتی ئه وروپا ویستوویانه   بیرۆی نونه رایه تی )  ه کان2000ه کان و سه ره تای 

له  کوردستان بکه نه وه  یاخود سه رمایه  وه گه ڕبخه ن له  ناوچه که دا، ئه وا ده وه تی  )  نموونه  به ناوی بازرگانیه وه
  ،ورک به  ته واوه تی ڕگر بووهت

شه ڕ و پکدادانه  سه ربازیه کان له  باکووری کوردستان له  بیست سای دواییدا زه ره رکی زۆری گه یاندۆته   )4
پشکه وتنی ناوچه ی باکووری کوردستان و هه روه ها بیانوویه کی گرنگی داوه ته  ده ست ده سه تدارانی تورک 

ه وه  ئه وان ناتوانن سه رمایه  له  کوردستان ''  تیرۆریزم''وونی ئه وه ی خۆیان پی ده ن که  گوایه  به  هۆی ب
                           بخه نه کار،

نه بوونی مه رجه  هه ره  پویسته کانی سه رمایه خستنه کار له  باکووری کوردستان، بۆ نموونه  ناهه مواری باری  )5
 با یاخود گرانیه که ی بۆ به کارهنانی له  بواری پیشه سازیدا، نه بوونی ئاسایش و  ، نه بوونی کارهگواستنه وه

سه قامگیری، خه راپی مه رجه کانی مونافه سه  له  به رامبه ر ناوچه کانی ڕۆژئاوای تورکیا کۆمه ك کۆسپ بوونه  
 له  سه ر ڕگه ی پشکه وتنی ئابووری و کۆمه یه تی باکووری کوردستان،

  ،ه سه رنه کردنی مه سه له ی کورد به  گشتی  گه لک ئه نجامی نگه تیڤی له  بواری پشکه وتن لکه وتۆته وهچار )6
هه تا بگره  (ئایدیۆلۆژیای ڕه سمی تورکیا ده رهه ق به  مه سه له ی کورد ئایدیۆلۆژیایه کی نوقسان و سه قه ت بووه    )7

سمییه  پداگرتن بووه  له سه ر ئه و باوه ڕه ی که  شتک نیه  له  ئه م بۆچوونه  ڕه  .   یش بووه)ڕه گه ستپه رست
به ڕگای باشکردنی باری ئابووری ــ ''  باشووری ڕۆژهه ت''تورکیا به ناوی مه سه له ی کورد وه  گرفتی 

 کۆمه یه تی چاره سه ر ده کرت،
دک له  هزه  کۆمه یه تیه کانی باکووری پشتگیریکردنی ده وه ت و حیزبه  ده سه تداره کانی تورکیا بۆ هه ن )8

شایه نی باسه  . کوردستان، که  له  ڕاستیدا ئه و هزانه خۆشیان  ئاسته نگن له  ڕگای مۆدرنیزه بوونی کوردستان



 هزتر ده وه ت و حیزبه  ده سه تداره کان له  گه ڵ  هزه  کوردیه کۆمه یه تیه ته قلیدیه کان به''  هاوپه یمانی''که  
 دا،1984بووه  له   پاش ده ستپکردنی شه ڕی چه کداریه وه  له  باکووری کوردستان له  سای 

  .نه بوونی سه رمایه و خواستی پویست بۆ به ره وپشبردنی کوردستان  )9
  
له  .  ون له م وتاره ی به رده ستدا چمکه کانی باکووری کوردستان، ڕۆژهه ت وه  باشووری ڕۆژهه ت به کارهاتو٭  

الیه نی ڕووبه ری جوگرافیه وه  ئه م س چمکانه  به  ته واوه تی یه کانگیر نین و به  مه به ستی جیاواز به پی ئه و که س یان 
مه به ستی به کارهنانی ئه م چمکانه  له  ڕووی مانای جوگرافی و .   الیه نه ی ئه م چمکانه  به کارده هنن ده گۆڕن

  .   تایبه ت ده پکن وه  بۆیه ش به شوه ی جودا جودا له م وتاره ی به رده ستدا هاتوونسیاسیانه وه  ئامانجی
  
       
 

 
 
 
    

 
 


