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  ی کورد و کشهرناسیونال  سۆسیالیست ئینتهی  وه دوا کۆبوونه
 شید ڕبوار ڕه

 
 رناسیونال ر، سۆسیالیست ئینته وبه مه  لهشدا، چوار ڕۆژک  ـ ـی مانگی شه30 و 29 دوو ڕۆژی  له

.  ساز دا1"  سنووریان نییه لکدا که گه  جیھانی کشه قامگیریی له ئاشتیی و سه " ژر ناوی کی له یه وه کۆبوونه
  .ی کوردستان و تورکیا بوو  کشه ت به باره  سه یه وه و کۆبوونه سمیی ئه ی ناڕه وره شکی گه به
 ٤٠٠"دا  یه وه و کۆبوونه شدار له ندامانی به وا ئه رناسیونال ئه سمیی سۆسیالیست ئینته ی ڕه  پی بوکراوه به

شیان  م به آه  و یه شه  س به آهیاندا  آه  لیسته له". ل بوون  پارت و ڕكخراوگه١٢٠  ر به  سه ر بوون آه نونه
دار ش ندامیان به  ئه١٧ آۆماری دۆمنیكان  پارتی شۆڕشگی دۆمنیكان له،  آانه واوه  ته ندامه  ئه ت به باره سه

 ك آوردستان، ، نه"ئراق" ژر ناوی  م له به" آتی نیشتیمانیی آوردستان یه " دیكهواوی  تهندامكی  ئه.  بووه
شی   به له. رواری بوون د به حمه حمود و ئه رآۆ مه ریم، سه د آه مه ت محه الل، حیكمه  مام جه  آه شداربووه به

ندامانی چاودرن، دوو   ئه مدا آه شی سھه  به ، له بووه ندامانی ڕاوژپكراون آوردیان تدا نه  ئه مدا آه دووهه
 قوبادی،  شكۆفه. بدوهی و عه سره  خه  آهئران بوورتی دیموآراتی آوردستانی پامیان  آه پارتی آوردی، یه

ك  ، نه"تورآیا) ")DTPگای دیموآراتیی  میان پارتی آۆمه دووهه. لیاسی بوون یحی و عادل ئه رویز زوبه په
پارتی دیموآراتی دا آان  میوانه  ناو پارت و ڕكخراوه له .ی بوون ق یاآیزه  فیرات ئانلی و فایه آوردستان آه
   بریتی بوون له آه شدار بوون  به وه ندامه شت ئه  هه بهك آوردستان  نه" ئراق" ژر ناوی  م له آوردستان به

یس، بورهان  ڕۆژ نوری شاوه، )رمی آوردستان تی هه رۆآی حوآمه سه:  ژر ناونیشانی له (سعود بارزانی مه
  .سرور بارزانی و سیروان سابیر فا بارزانی، مهیی، شی فین دزه جاف، فوئاد حسن، سه

، یان آه رۆآه سه. شدار بوو به) Republican People’s Party, CHP(لی آۆماریی  پارتی گه   تورآیاوه له
ق گوربیز  ته و فهOmur Öymenن  ر ئومه وێ بوون، عومه ندامیان له  و دوو ئهDeniz Baykal دنیز بایكال

Petek Gürbüz.  
  ندین جار باسی آوردستان له  تیایدا چه  آه وه رۆآكۆماری ئراق وتاركی خونده آوو سه الل، وه دا مام جهو له

تی  رۆآی حوآمه  سهی آه وتاره   آه جی داخهم  ، به تیڤه گشتی پۆزه  به آات آه ی ئراقی فیدرادا ده چوارچوه
  . تدا نییهسعود بارزانی،  رمی آوردستان، مه هه
 آوردستان   دژ به  تورآیایهلی آۆماریی رۆآی پارتی گه  هرشی دنیز بایكاڵ ـ ـی سه دا شایانی باسه مه ی له وه ئه

م سۆسیالیست  به.  یه وه آه قامگیرآردنی ناوچه سهنا چاالآیی تیرۆریستی و  گردانی بهئراق و و 
 ئاستك داوای   بگاته  وا آه وه دنیز بایكای دایهی  وسته م هه می ئه  توندی وه رناسیونال زۆر به ئینته
  .ن رناسیونال بكه  سۆسیالیست ئینته  له و پارته رنانی ئه ده وه
ی   و شۆڤنیستانه رستانه په وستكی آۆنه  هه وه تای دروستبوونیه ره سه ر له   پارتی ناوبراو هه ته به هه
ن و  ڵ الیه گه یان له ره ربازیی بوون، به تی سه سته نگری ده  الیه میشه  هه آهدا  و مانایه  له رستانه په آۆنه.  بووه هه

تی  وآردنی خه  په ن له فادارترین الیه  وه آك بوون له  و یه ستووه آانی تورآیا به  ئولتراناسیونالیسته گرووپه
لی   گه  بوون دژ به رانه وآدهو و ج هنكی هرشكاران  الیه میشه  هه دا آه و مانایه شۆڤنیست له. تاتورآدا ئه

  .دا آه ری ناوچه رانسه  سه لی آوردستان له  گه كو دژ به ی تورآیادا به  چوارچوه ر له  هه آوردستان، نه
  وه خۆشیه  به ی آه وانه آك بوو له یهبوو،   و پارته آانی ئه نگه ناووده  به ره  ڕابه آك له یه  وید آه جه بولینت ئه
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 :یان ناشت گوتی  ئالپارسیان تورآه آاتك آهآرد و  آاندا ده ڵ فاشیسته گه ی خۆیان له ره  به یریی لهپشتگ
:  ، بۆ نموونه یه  نوانماندا هه  لهم زۆر لكچوونیش ، به یه  نوانماندا هه ندك جیاوازیی له هه"

   به ی آه وانه آك بوو له ها یه روه ید ههو جه  بولینت ئه.2"مالیزم و سكوالریزم ل، آه ویستیمان بۆ گه خۆشه
بدوال  آرد و گرتنی عه دا ده)  ناو تورآیا له(لی آورد  ی گه وه  بزووتنه٢٥رآوتكردنی   سه ی به  ئاماژه وه شانازیه
لی آوردستان  ی گه ی ئازادیخوازانه وه  بزووتنه  آۆتایی به رۆآی پارتی آركارانی آوردستانی به الن، سه ئۆجه

  .نا  مژووی تورآیادا داده ی له وت و مژده ستكه ترین ده رهو  گه به و بینی ده)  تورآیادا هل(
تی  تایبهنگكی   بنت و ناووده وه یانه آه  پارته وید توانی مۆری سۆشیالیستدیموآراتیبوون به جه بولینت ئهم  به

  ده) شید ڕبوار ڕه(آاتك من .  و آرایسكیدا هاوڕێ بت آوو پامه تی وه سایه ڵ آه گه تیڤی پ بدات و له پۆزه
ندامانی  ڵ ئه گه  بووم له وره آی گه یه دووچاری آشه آوردیی،  ـ ـم آرد به"  ئولۆف پامه"ر آتبی  وبه مه ساڵ له

آی ئاشتیخواز و دیموآرات  تیه سایه  آه ویدیان به جه  بولینت ئه  آركاردا آهندیكایانی جۆراوجۆری بندی سه پایه
 و  داوه  ناو پارتی ناوبراودا ڕووی نه  له  تا ئستا هیچ شتكی تازه وه مه و ده له. دا م ده ه  قه و سۆشیالیست له

رناسیونال،  آیی سۆسیالیست ئینته ره  سهندامانی  ئه  آه یره سه.  یه وستی سیاسیی هه مان هه ر هه  هه و پارته ئه
  .ن آه خت ده  جه و پارته رنانی ئه ده ر وه سه ندامانی سود، له تی ئه تایبه به
  .  نییه وه ی آوردستان و ئراقه  آشه ندیدار به نھا پوه  ته و باسه  ئه  آه  ڕوونیی دیاره به
رمی آوردستان و  تی هه ر حوآمه  سه آاته هرشی توند ده دنیز بایكال  ی ناوبراودا آاتك آه وه  آۆبوونه له

. هن ج ده  به آه زاییدا هۆه  ناڕه  له سعود بارزانی و هاوڕیانی دیكه ڕز آاك مه الل و به ڕز مام جه ئراق، به
  .هلن  جده  به آه دون، دنیز بایكال و هاوڕكانی هۆه سعود بارزانی ده الل و آاك مه مام جه  آاتكیش آه

ر خوان بوون  سه لهمووان   هه  آه ممه ی پنجشه ئواره.  وه ممه ینی و شه وتی هه  ڕككه وتبووه  آه یه وه و آۆبوونه ئه
وی  آان هیچیان ئه نووسه  پی ڕۆژنامه به. ك  یه ر به رانبه ر دوو آورسی به  سه ونه آه الل و دنیز بایكال ده مام جه

  . وه ته داوه آانی تورآیای نه نووسه می ڕۆژنامه الل وه آانیشیدا مام جه  آۆتایی قسه له.  دوواندوه تریانی نه
.   نووسیووه یه و آشه ت به باره دا سه و دوو ڕۆژه یان وتاری له  ئینگلیزیی ده ـ ـی تورآی به" مان زه"ی  ڕۆژنامه
  .رنجن  جی سه وه  وردیه وویان بهم م هه ریان بگم، به ت ناتوانم وهبوونی آا ر نه به من له

ر  سه  آاری خۆیان له نت آه یه گه م دوو مانای سیاسیی ده رناسیونال النی آه ی سۆسیالیست ئینته وه و آاردانه ئه
 CHP  ی آه یه ره و به ر ئه  سه آاته  توندی آار ده  به  آه یه وه میان ئه آه یه. ن آه ند ده تی ناوه تی خۆرهه سیاسه

میان   و دووهه زراندووه دایمهنژاردن   تورآیا بۆ پرسی هه له )یی وه ته ی نه وه پارتی بزووتنه (MHPڵ  گه هل
  .ر ئاستی جیھان سه تی آوردی و آوردستانی له ر ڕۆی سیاسه سه له

آانی   چاالآه هندام  ئه آك له ڵ یه گه  پویستم زانی له به) شید ڕبوار ڕه( من  و باسانه ی ئه وه پاش خوندنه
سۆسیالیست ) ووشتییه ڕه/ ی ئتیسك آۆمیته"ندامی  ها ئه روه  هه رناسیونال آه سۆسیالیست ئینته

.  بدوم ناو پارتی سۆشیالدیموآراتی سود ری آولتوره له نونهندامی  ئهمنتاری  رله پهرناسیونال و  ئینته
  ڵ ئان دوواین، ئان به گه عات له ی نیو سه زیكهن.  ـ ـه Anne Ludvigssonویش خانم ئان لودڤیكسۆن  ئه

  وه ربی و هاوآات دنیای آردمه ده   CHPوستی پارتی  هه زایی دژ به ناڕهی آرد و  آه وه وردی باسی آۆبوونه
خت  رناسیونال جه ندامانی سۆسیالیست ئینته  ئه  له زۆركی دیكهآانی سود و   گرووپی سۆشیالدیموآراته آه
ر   هه و پارته ه ئ  آه یه  هه وه وه ندی به  پوه وسته و هه ئه پی ئان  به. ن آه رنانی پارتی ناوبراو ده ده  وهر سه له
ڵ سوپای  گه لهرمی  ندی گه رست و ئولتراناسیونالیست تا پوه په لی آۆنه ڵ هزگه گه  له وه سیه هاوپشتیی سیا له

                                                                                                                                                 
2 Turkiets grå vargar ylar åter. 
http://internationalen.se/arkiv/1999/18/artikel3.htm 
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 و  رپرسیارانه  و نابه نادیموآراتیانهوستی  ههر  سه له و  ـ ـی تورآیا)دآور ( مینه آهڵ  گه لهتی  دژایهتا تورك، 
بری  آارهنانی زه  به  و به شه ڕه  هه ستن به پشت به  بهر ئراق و آوردستانی ئراق و  سه لهی  برئامزانه زه
  لدیموآراتی یان جۆرك له سۆشیا  ناآرت به  آه وه  دۆخكه ته  خۆی خستووه شنه و چه لی له خاگهربازی و  سه
  . پ بچوندرت چه

   له  و آه وه ته  بوآراوهwww.pukmedia.com   له وتنكدا آه  چاوپكه اللیش له  مام جه  آه شایانی باسه
   له و پارته رآردنی ئه  و داوای ده یه مان ڕای هه ی هه تی نزیكه  سلمانی گوتویه وانریدا له دانیشتنكی هه

  .آات رناسیونال ده لیست ئینتهسۆسیا
توانین  دهلی آوردستاندا  ی گه باتی ئازادیخوازانه  خه له   ئمه یه له سه م مه ر ئه سه زموونی من له ئهپی   به

 .ربگرین رناسیونال وه ی سۆسیالیست ئینته وسته م هه رچاو له قازانجی به
  
٣/٧/٢٠٠٧  
  
 
 


