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 پێشکەشە بە
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 تی گشتیكان و سیاسه سیاسییه مهشی سیسته * به 
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به  ❖ پێزانینم  و  لهسوپاس  بۆ  هه  ر  شتێك  مهروهپهموو  ئه ردگاری  بۆ  و  زن 
 پێی دام. ی كهنهمهته

كه ❖ باوكم  و  دایك  بۆ  هانده  سوپاس  و  هاوكار  لهزۆر  بوون  رتای  سهرم 
 واوكردنی خوێندن و ژیان.بوونم تا تههاتنه

  م )م.هۆگر ئیبراهیم( كه كهوهرشتیاری توێژینهرپهسوپاس و پێزانینم بۆ سه  ❖
 یهوهم توێژینهیاندنی ئهنجام گهئه تیدام بۆ بهیارمه
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 : پێشەكی

 یئابوور ی  ییندە و ەیپ  یوو ڕ  ەل  ەو   ت،ێنرەداد  کانەندو ەسە شەگ  یەابوورٔ  ی  ەل  كێکیە  ەب  ایتورک   یئابور
  ە تاناڵو   و ەئ  نیگرنگتر  ەل  کێکیە  ەب  یتەبیتا  ەكوردستان ب  یمێرەو ه   یگشتەب   راقێع  ،ەو ییەو بازرگان

 ە. بەیەتاڵو   و ەئ  ی دانێپیگرنگ  ەی گێو ج  ەیەه  ادایتورک  ەڵگەل  انیزێهەب  یکییەندە و ەیپ  ەک  تێکرەد  ژمارەئ
 و ەئ  ەنەیگە د  دا،یی دوا  ەیناڵسا  مەل  تاڵو   ردوو ەه  وانێن  یکانییەبازرگان  ییەندە و ەیپ  ەیبارەق  ەل  نیوانڕ
 ی کردنەناردەه  ەیبارەق  کداێکات  ە. لەو ینیب  ەو ۆیەخەب  یارید  یندنەس ە شەگ  ەانییندەو ەیپ  مەئ  ە ک  ەی نجامەئ

 ڵیسا  ەل  واەئ  ،ەبوو   الرۆ د  اریمل  ٧٥،٢  ەیک ینز  اینە، ت٢٠٠٥  ڵیسا  ە ل  مێرەو ه  راق ێع  ۆ ب  یتورک  یاڵکا
 ١،٩  ەیکینز  ۆ و ب  ەکردوو   یادیز  رچاو ەب  یکەیەژڕێ  ەب  یتورک  یاڵکا  یکردنەناردەه  ەیبارەق  ٢٠١٧

  تدا، اڵ و   ردوو ەه  وان ێنەل  یبازرگان  ۆڕیوگ ڵئا  مداەک  یکەیە ماو   ەل  نی نیبەد   کە. و ەو ەتۆ ب  رزەب  الرۆ د  اریمل
و   ەکردوو  یادیز  رچاو ەب  یکەیەوێش  ەب  ،ەوەستانۆ د  یتەاسیس  یکردنیو ەیڕەگونجاو و پ  یپالن   ۆیه  ەب

 ڵی سا  ەل  راقێع  ی رکردنیداگ  ەیسڕۆ پاش پ  یتەبیتاە. بتێکرەد  ێل  ی شیاتریز  یندن ەسەشەگ  یوانەڕچاو 
 ەب  کانییەژیتوندوت  ەو ەکرد  ییوامەردەب  ،ەکاو یرەم ۀ  ی  یکانە کگرتوو یە  ەتیەالیو   نیەالەل  ٢٠٠٣

ز٢٠١٠  ڵیتاکوو سا  رچاو ەب   یکەیەو ێش . ەاندووەیگ  ەتاڵو   و ە ئ  ییئابوور  یرخانێژ  ەب  یرۆ ز  ی کێانی، 
 ییە ند ەو ەیپ  ەیوانگڕ  ەل  ەانییکاولکار  و ەئ  یوارەنێشو   ەیو ەنڕیو س  ەو ەادنانیبون   ەدووبار  ۆ ب  دانڵو ەه

و    دانێپەرەپ  اتریز  ۆ ب   ەگونجاو   یکێتەرف ەكوردستان، د   یمێرەو ه  تاڵو   ردوو ەه  وان ێن  یکانییەئابور
 ەب  گومانێب  واەئ  ت،ێبنر  ەو ەبار  مەل  ستی و ێ پ  ینگاو ەه  توو ێب  رە. گ ەانییندەو ەیپ  و ە ٔ  ی  یندن ەسەشەگ

 .تێد ییتاۆ ک  تاڵو  ردوو ەه یسوود 

دروستکردن   راقێع  ەل  کانە کورد  ینیرەراپ  دایرو   ەکەناوچ  ەلەک  ەیانیرانکار ۆ گ  و ەئ   یدواەدواب  ی و 
  رەسەل  یرەگیکوردستان ، کار   یمێرەه  ەل  کان ەکگرتوویە  ەو ەتەن  ٦٨٨  ڕیاڕی و ب  نیفر  ە دژ  ەیناوچ

ه  یگشت  ەب  راقێع  یاسیس  یپانۆڕەگ ب  یمێرەو  ل  ەبوو ەه  یتەبیتا  ەکوردستان   ە و ەنگ ۆ س  مە، 
راست  ۆ وخەراست  یرەگیکار  ا یتورک  ۆیخ ەناو   یکانیەرانکارۆ گ کوردستان   یمێرەه  رەسەل  ۆی وخەنا 
  ی وتن ەک  ۆی هەهات ب  رداەسەب  انیرانکارۆ گ  کان ەخۆ بارود  راقێع  یئازاد  ەیسۆپر  یدوا   ە ، ل  ە بوو ەه
 ر ەگۆ مس  یاسای  یکەیەو ێچوارچ  یکوردستان توان  یم ێرەه  ٩/٤/٢٠٠٣  ەل  راقێ ع  یتەحکوم  یکەکجاریە

 ی کانەگشت بوار   ەکوردستان ل   یکانەشار  یرچاو ەب  یوتنەکەشێپ  ۆیهەبووب  یش ە کەنجامەرئەدبکات ،  
 ا یتورک  وانێن  یکانیەندەو ەیپ  ە هات ل  یدەب   ەورەگ  یوتەسکە..هتد.دی ، کلتور  یتیەالەمۆ ،کی،ئابوریاسیس

 مەجار ئ  ێندەه   ٢٠١٧  ڵیسا  ەکوردستان ل  یمێرەه  یمۆ فراندیر  یدوا  المەکوردستان ، ب  یمێرەو ه
 کترنیە  ێیدراوس  نیەال  ردووەه  ەیو ەرئەبەل  مەاڵب  ەو ی نیب  ۆیخە ب  یوزڵ و ئا  یگرژ  کێندە ه  یەندەو ەیپ

 کان یەگرژ ۆ گونجاو ب یرەسەجار ەب شتنەیگ ۆ ب  ەداو  انیرۆ ز ڵیو ە ه ەبوو ەه  کتریەرەسەل  انیرەگیکار
 . کانەنگەئاست رەسەب وتنەرکەو س
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 ە و ەنی ژێتو  یگرنگ

ل  یزۆ د  مەردەب  ەل  ێ نو   یکەیەنگیژ  2002  ڵی سا  یدوا  ە ل  یەداەو ەل  ەیە و ەنیژێتو   مەئ  یگرنگ  ەکورد 
 یگرنگ  ەیەو ەنیژێ تو   مەئ  ەو   ای تورک  ەل  دانێپەشەداد و گ  یپارت  یشتنەیگ  ەب  شی و ەئ  ەئاراو   ەهات  ایتورک
 روۆ ج  یکردنیاریو د  وو ڕ  ەخاتەکوردستان د  یمێرەه   رەسەل  ایتورک  یبازرگان  یرەگیکار  یتیەنۆ و چ

  . وو ڕ ەخاتەکوردستان د یمێرە ه  ەب رەرامبەب ایتورک یبازرگان  یفتارڕە یوازێش

 

  ەیەو ەنیژێتو  یئامانج

 ی بازرگان  یرەگی کار  ەب  رەرامبەب  نەیبک  یزانست  یکەیەو ەکردنیش  ەک  ەیەو ەئ  ەیە و ەنیژێتو   م ەئ  یئامانج
  . ەانییزانست ی کەیەگڕێ ەب نەیبک یارید  انیستێو ەڵکوردستان و ه  یمێرەه ە ب  رەرامبەب ا یتورک یتاڵو 

  ر ە سەل  یو ئابور  یبازرگان  یر ەفاکت  یرەگیو کار  یگرنگ  یشاندانی پ  ەل  ییەتیبر  ەیەو ەنیژێتو   م ەل  ئامانج
 یمێرەه  ۆییخەربەس  یمۆ فراندیر  پاشەل   ایکوردستان و تورک  یمێ رەه  یکانیەند ەوەیپ  ەیو ە بوونییئاسا

 . کوردستان

 

 یکەرەس  یاریپرس

 یمێ رهه  وانێنله  كانه ییبازرگان  هییریگڵۆ ئا  ایروات، ئاده  دایكرهسه  یكێاریپرس  یور ده  به  هیوهنهیژێتو   مئه
 ان؟ یوانێ ن یندوهیپه له  بووههه  یكه ییرگهیچ كار ایكوردستان و تورك

 ن؟ ی كهده شی كالوه یكێاریند پرسدا چه مهئه  ڵپا له

ئابوور  یبازرگان  یرەفاکت  ایئا  ی مێ رەه  یکانییەندەو ەیپ  ەیو ەکردنییئاسا  ەل  ۆڵیر  یتییەویتوان  یو 
 . تێبەه ایکوردستان و تورک

 ؟ ه ییشیو ئاسا یاسیس اخود ی ییەو ئابوور یبازرگان اتریکوردستان ز یمێرەو ه ایتورک یندەو ەیپ

 

  ەیەو ەنیژێتو  ەیمانیگر

 یگرنگ  یك ۆڵێر  یبازرگان  یدوهیپه  كه  نی كهده  مانه یگر  ،وهنهیژێتو   یكرهسه  ی پرس  ۆ ب   كێماڵوه  ك وه
 ژۆ ر  یوهئه  ۆیهكوردستان، به  یمێرو هه  ا یتورك  وان ێن  یكانهییاسیس  هییندوهی په  یوكردنپته  له  بووههه
 .ووهكرد یادیز كانهییبازرگان هییرۆ گڵۆئا یبارهقه ژۆ ر  یدوا
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 وهنهیژ ێتو  یدۆ تیم

 یسف ە) و ی دۆ تیم  یەئاشكرا  كەرو ەه  رەب   ەتەراو یگ  داەیەو ەنیژێتو   م ەئ  ی نینووسەل  ەید ۆ تیو م  وازێش  و ەئ
 ڕۆڤەیو ش  ەكەتەباب  ەتێوانەڕد  ەانیكاریش  رەژێتو   كێرۆجەب  ەناو ێكارهە(مان بیراوردكارەو ب  یكاریو ش

 ەیان یاریو زان  ادات  و ەئ  یوو ەڕخستن  هاەرو ەه  ستنەد  رێژەلەك  ەیرچاوانەس  و ە ب  ستنەپشت ب  ەب  كاتەد
  وان ێ نەل  اقێڕع  ەل  كانیەاسیس  ەزێه  ینگەس  رەسەل  بژاردنەڵه  یمەستیس  یرەگیكار   یتەباب  ۆ ب   نەئاماد  ەك

 .اقێڕع یرانەنێنو  ینەنجوومەئ یبژاردنەڵه ی مەو چوار م ێیەس یخول
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 بەشی یەکەم : 

 مێژووی پەیوەندیەکانی تورکیا و هەرێمی کوردستان 

 باسی یەکەم : 

 ٢٠٠٣- ١٩٩٢پەیوەندیەکانی تورکیا و هەرێمی کوردستان لە نێوان ساالنی  

کوردستان دەکەم بە شێوەیەکی گشتی لێرەدا باس لە پەیوەندیە مێژوویەکانی نێوان تورکیا و هەرێمی  
وە هەروەها گرنگی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ یەکتر بە گشتی دۆزی کورد تەنها پەیوەست نیە بە دەوڵەتێکی 
وەك حکومەتی عێراق ، بەلکو ڕەهەندێکی هەرێمی و نێودەوڵەتی هەبووە بەهۆی ئەو دابەشبوونەی کە 

دەو  بە  لکاندویانە  دراوە  ئەنجام  کوردستان  کورد لو  دۆزی  کە  وایکردووە  ئەمەش  دەوروبەر  ڵەتانی 
پەیوەندی بە ئاسایشی نەتەوەی دەوڵەتانی هەرێمیەوە هەبێ ، لێرەدا تورکیا دەوڵەتێکی گرنگی ناوچەکەیە  
کە بەرامبەر بە رەگەزی کورد و قەوارە سیاسیەکەی زۆر هەستیارە و توانا سیاسی و سەربازی و  

بە ڕاگەیاندنەکانی خۆی  و  ئەو   ئابووری  ، کوردیش  بەکاردێنێ  بە دۆزی کورد  بەرامبەر  ئارامی  بێ 
گەللەیە کە هەرگیز دەستبەرداری مافەکانی نابێ کەچی سیاسیەتە هەستیارەکانی تورکیا بەرامبەر بە 
نەتەوەی کورد کە باکگراوندێکی مێژووی و کۆمەاڵیەتی کۆنیان هەیە و لە نزیك سەد سالی رابردوو  

اون گەورەترین کۆسپە لەبەردەم بە ئاواتگەیشتنی کورد بۆیە پێویستە هەموو  بە چەکی مۆدێرن نەیارکر
 .کوردێک لە پێشدا سیاسەتمەداران و ڕۆشنبیران باش لە قواڵی سیاسیەتەکانی تورکیا بگەن

ئاشکرایە کە هەر لە کۆنەوە پەیوەندیەکانی نێوان تورکیا و هاواڵتیانی کورد لەم واڵتەدا توندو تۆڵ نیە 
هەر بە کورد    چونکە  بەرامبەر  پەیمانەکانی  بە  نەبوو  پابەند  ئەتاتورك  کەمال  لە سەرەتاوە موستەفا 

بەوەی سەرجەم مافە سیاسی و فەرهەنگیەکانی بۆ دەستەبەر دەکات ، شایانی باسە پەیمانی لۆزان  
نا   ١٩٢٣لەساڵی   و  ئەرمەنی  و  جولەکە  وەك  نەتەوەکان  پرسیکەمە  بە  داوە  ئاماژەی  ڕاشکاوانە 
ڕژێمەکەی   ١٩٢٥نەکان لە تورکیا وە بە هیچ شێوەیەک ئاماژەی بە کورد نەکردوە ، لە ساڵی  موسڵما

موستەفا کەمال هەڵمەتێکی دڕندانەی دەست پێکرد بۆ لە ناوبردنی ڕاپەرینێکی سنوردار لەالیان هەندێك  
ی زۆرەملێ لە هۆزەکانەوە لەم ڕاپەرینە سوکایەتی کرا بە هەستە ئاینیەکانی کورد  وە کوشتن و گرتن

لەگەل  مامەڵە  جۆرە  بەو  هەر  هەمیشە  بەداخەوەکورد    ، گوندەکان  تااڵنکردنی  ودوورخستنەوە 
 شۆڕشەکانی کراوە . 
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پەیوەندییە دەرەکیەکانی هەر دەوڵەتێک لە ژێر کاریگەری گۆرانکارییەکانی ناوخۆدایە لێرەوە هەرێمی 
ن کێشە و گرفت بونەوە کە رەنگدانەنوەیان کوردستان و تورکیا دوو الیەنە لە ناوخۆدا ڕوبەرووی چەندی
 . { , ٢٠١٨diplomaticmagazineلەسەر پەیوەندی هەردوال دروست بوو }ئەیوب حەسەن ، 

ۆک کۆماری یەکەم پەیوەندی سیاسی تورکیا و هەرێمی کوردستان دەگەرەێتەوە بۆ سەردەمی سەر
{ ئۆزال  تورکوت  هەن  ١٩٩٣  -١٩٨٩تورکیا  چەند  دابوو  لەبەرنامەی  ئارستەی {  بە  بهاوێت  گاوێک 

ئیدی لەو کاتەوە لینکی راستەوخۆ لە نێوان یەکێتی و پارتی لەسەر    ،چارەسەرکردنی کێشەی کورد  
ئاستی حیزب دروستکرا ئامانجی دروستکردنی ئەم پەیوەندییە  لە بنەرەت دا بۆ ئەوە بوو تورکیا لە 

   ٢٠١٦}رێکەوت ئیسماعیل ،    ،ت  ت بکارێگەی ئەم دوو حیزبەوە بەربەست لەبەردەم پەکەکە دروس 
,٢٧azadi komalga, }    لە باشوری کوردستان. بۆ    ١٩٩١جەنگی کەنداوی دووەم راپەرینی بەهاری

مێژوودا  لە  جار  یەکەم  بۆ  راپەرین  پەیوەندییەکان  لە  نوێبوون  چاخێکی  دەسپێکی  سەرەتای  تورکیا 
قەوارەیەکی هێنایە خوار، کورد وەک  لە شاخەکان  نیمچەشۆرەشی کوردی  پاش    ،  سەربەخۆلە  ن  لە 

، حکومەتی هەرێمی کوردستان دامەزرا } دژە فرێن {" کوردستانی   ئەنجامدانی پرۆسەیەکی هەڵبژاردن
و سەرۆک کۆماری ئەوکاتی تورکیا تورکوت    ،عێراقدا" بەهاوکاری ناراستەوخۆی ئەمریکا و رۆژئاوا  

ئەو   ،ئۆزال کەوا هەلگری هزری عوسمانگەرای نوێ بوو ، بەدید و روئیای جیاوازەوە سیاسەتی دەکرد  
، هەروەها لە پێناو   تورکیا لە پێناو مانەوە و سەقامگیری و یەکپارچەی خۆیدا  لەو باوەرە دا بوو کە

بکەوێت رێک  کوردا  لەگەڵ  شت  یەکەم  دەبێت  خۆیدا  هەژموونی  زالکردنی  و  نەوزاد    }  بەهێزبوون 
 { ٨٤ال   , 2009  ,عەبدوڵڵ 

نادات هیچ جۆرە   ، کە رێگا  تورکیا سەبارەت بە بەرێوەچوونی پرۆسەی هەلبژاردن ئەوەی ئاشکرا کرد
، و لە   و هەرەشە لە ئاسایشی نەتەوەی تورکیا بکاتلە هەرێمی کوردستان دروست ببێت    دیفاکتۆیەک

 ،  تەنها پێش هەفتەیەک پێش بەرێوەچوونی هەلبژاردن  {١٩٩٢مایسی  ی١٣}

 

کوردستان هەرێمی  "هەلبژاردنەکەی  راگەیاند  ئەوەی  تورکیا  دەرەوەی  وەزارەتی  ناوی  بە   وتەبێژێک 
لەگەڵ سیاسەتی تورکیا و بەرامبەر عێراق و ناوچەکە ناگونجێت" هەر رۆژێک دوای لێدوانەکەش فرۆکە 

  پور   حسێن ئەحمەد  }  ،جەنگییەکانی تورکیا کەوتنە بۆمباران کردنی ناوچە سنووریەکانی کوردستان  
،٢٠١٨  ، peyser press } 
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سەرۆک کۆماری تورکیا لە کۆشکی چاناکایا سال بۆ یەکەم جار   ٧٠دوای  ١٩٩١حوزەیرانی ١٤رۆژی 
، ئەویش جالل تالەبانی بوو کە بەرهەم سالح و سەرچل قەزازیش    پێشوازیکرد لە سەرکردەیەکی کورد

، تالەبانی لە دوای دیدارەکە وتبووی الپەرەیەکی نوێ لە مێژووی پەیوەندیی کورد   هاورێیەتیان دەکرد
دوای دیدارەکە لە دیاربەکرەوە راگەیاند کوردەکانی عێراق   ، ئۆزالیش چەند رۆژ  و تورک هەڵدرجایەوە

تالەبانی لە دوای سەرەدانەکەی  ،    هاونەژادی هاوالتییەکانی ئێمەن بە دڵنیاییەوە گرنگیان پێ دەدەین 
کرایەوە بارزانیشدا  مسعود  بەڕووی  چاناکایا  کۆشکی  سەپاندنی   ،  دەرگای  پالنی  لە  جگە  ئۆزال 

، ئەویش ئەوەبوو لە ئەگەری دابەشبوونی   ، پالنێکی دیکەشی لە خەیاڵدابوو   هەژموونی تورکیا لە عێراق
ی کۆمەڵەی ١٩٢٥عێراق لە دوای سەدام بۆ گەراندنەوەی ویالیەتی موسڵ پەنا بباتە بەر بەلگەنامەکەی  

دی ، کە بەپێی بەڵگەنامەکە لەدوی کۆتای هاتنی ئینتیدابی بریتانیا لە عێراق، ئەگەر عێراق مافی کور   گەالن
 ،  نن داوابکەن بخرێنەوە سەر تورکیااپێشیل کرد، کوردەکانی ویالیەتی موسڵ دەتو 

هاتبوو وەئین  {١٩٣٢}لەسالی   بریتانیا کۆتای  پێشیل تیدابی  مافی کوردی  بە درێژای مێژوو  عێراقیش 
فایل دوو    {٨١ال  ،    2009عەبدوڵڵ ،    نەوزاد  }  ،کردبوو، ئۆزال بۆ ئەم پالنە پێویستی بە کورد هەبوو  

ە ئەویش دۆسییەی } تورکوت ئۆزال { دا بوون ک  لە ژێر شیکردنەوە وشرۆڤەکردنی  و دۆسێی دیکە
بونەوەیەکدا  ئۆزال لە کۆ   {١٩٩١}ی کانونی دوەمی    ٥لە    ،   بزووتنەوەی کورد بوونویالیەتی موسڵ و 

حکومەت {   لەگەڵ سەرۆکی  تورومتای  نەجیب   { تورکیا  ئەرکانی  و سەرۆک   } بلوت  ئاق  ویلدۆم   {
کرد   هێزە   ،ئەوپێشبینیەی  هەلدەوەشێت  یەک  بەر  لە  عێراق  و  دەروخێ  عێراق  حکومەتی   " کە 

هاوپەیمانەکان لە ناوەراست و باشوری عێراق بەرەو بەغداد دەچن، بۆیە پێشنیازی کرد لە بارودۆخێکی 
   .ە ویالیەتی موسڵ داگیر بکەین و بیخەینە ژێر کۆنترۆلی خۆماندائاوە هادا پێویستە ئێم

سیاسەتێکی ورد پراکماتیکی یستی بە چەند هەنگاوێکی بەپەلە وتورکیا بۆ بەدیهێنانی ئەم ئامانجەی پێو 
هەبوگرنگترینیان بریتی بووە لە هاوکاری کردن و پالپشت کردنی  کۆمەڵگای نێودوڵەتی و  ئەمریکا بۆ 

هەروەها لەسەر ئاستی ناوخۆیش بۆ چارەکردنی کێشەی کورد   ،  ەتی پالنەکەی نەکرێتئەوەی دژای
تورکوت ئۆزال چەند هەنگاوێکی بوێرانەی هاوێشت کە لە مێژووی تورکیا دا وێنەی نەبوو، کۆمەڵێک  

 ئاوا  هادا پێویستە ئێمە وێالێەتی  پێشنیازی کرد کە بارودۆخێکی کورتریفۆرمی گرنگی ئەنجامدا ، بۆیە  
 azadi،    ٢٧  ، ال  ٢٠١٦،    }رێکەوت ئیسماعیل  ،یر بکەین بخەینە ژێر کۆنترۆڵی خۆماندا  گموسڵ دا

komalga  }  

بتوانێت  رێگایەوە  لە  کە  تورکیا  بۆ  بوو  زێرینە  دەرفەتە  ئەو  کوردستان  باشوری  لە  ناوخۆ  شەری 
کوردستا هەرێمی  ناوخۆی  کاروباری  وەربداتە  دەست  راستەوخۆ  و  چرتر  بیانوی    ،ن  بەشێوەیەکی 
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نەتەوەی  پاراستنی ئاسایشی  بەناوی  پاراستنی تورکمانەکان نەبوو، بەڵکو  تەنها  لەم قۆناغەدا  تورکیا 
سەرەتای  دەدا  ئەنجامی  هەرێم  خاکی  قواڵیی  لە  کوردستان  کرێکارانی  پارتی  لەدژی  و  تورکیاوە 

نە بوون کە لە ناوچەی  دزەکردنی سەربازی تورکیا بۆ ناو خاکی هەرێمی کوردستان لە رێگای ئەو هێزا
ی کورد و ناوچەی ئارام ئارامی سەرسنوری تورکیا بەناوی هێزەکانی چەکوشی ئامادە بۆ پارستنی گەل

ی ئەنجومەنی {  ١٩٩١  }ی ئایاری٥ی رۆژی  {  ٦٨٨}گوێرەی بریاری    هێزە فرەنەژادەکانەوە ،  لە الیەن
 { ٩٥٦٤}ەربازی نێودەولەتی  س{    ١٤٥٦٨} کۆی  لە  ولەتی دروستکراون خۆشگوزەرانیئاسایشی نێودە 

  سەرباز   {١٩١٢  }  سەرباز سەربە هێزی ئەمریکا بوون ، هەروەها لە هێزی چەکوشی ئامادە لە کۆی
بەشێکی بەرچاوی ئەو هێزانەش لە سوپای تورکیا پێکهاتبوون    ،سەربازی ئەمریکی هەبوون    {١٤١٦}

تۆخبوونەوەی شەری ناوخۆ لەالیەک و گرێدانی پەیوەندی ئەمنی لەگەڵ تورکیا هۆکارێکی راستەوخۆ  
 .بوون بۆ  زیاد بوونی دەسهەاڵتی تورکیا و هێزە چەکدارەکانی لە باشوری کوردستان

هێزەکانی   ،وری کوردستان قۆناغێکی مەترسی داری بری  جەنگی ناوخۆی باش{    ١٩٩٦ی ئابی  ٣١لە  }  
رژێمی بەعسی ئەوکات بەهاوکاری پارتی دیمۆکراتی کوردستان هێرشیان کردە سەر شاری هەولێر و 
بە گۆروپانی جەنگێکی خوێناوی   ناوچەکە بوو   . نیشتیمانی کوردستان دەریانهێنا  یەکێتی    ،لە چنگی 

ئەم هێزانە رۆژ لە دوای رۆژ   ،لە قواڵی کوردستان خۆیان چەسپاند  شەوە هێزەکانی تورکیا زیاتر  لەمال
 .  ژمارە و سەربازگەکانیان لەزیادبووندا بوون
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 باسی دووەم :  

 ٢٠١٧- ٢٠٠٣پەیوەندییەکانی تورکیا و هەرێمی کوردستان لە نێوان ساالنی  
 

هەرێمی کوردستان هەولیان ئەوا سەرکردایەتی سیاسی   ٢٠٠٣لەدوای روخانی رژێمی بەعس لە سالی  
دا لەگەڵ سیاسەتمەدارانی نوێی بەغدا دابنیشن ئەوە بوو دەستور دانرا بۆ عێراق وە بەفەرمی دانیان نا 

ی نیسانی 9}یا{ لەدو ٩٢ال    ،  2009،  زاد عەبدوڵڵ  بە هەرێمی کوردستان لە دەستوری عێراقدا ، }نەو 
٢٠٠٣} . 

وان تورکیا و هەرێمی کوردستانی عێراق خۆی لە بازنەیەکی ێمی بەعس پەیوەندی نێژلە عێراق دارمانی ر
ئالۆز و قەیراناویدا دیتەوە ، هەرەشە و گوشارەکانی تورکیا بۆ دەست وەردان لە کاروباری ناوخۆی  
کوردستان هەلکشان و بەرزبوونەوەیەکی گەورەی بەخۆوە بینی ، لەم رووەوە ئەگەر لە دوای دارمانی 

سوریا و ئشان و بەرزبوونەوەیەکی گەورەی بەخۆوە بینی ، لەم رووەوە    رژێمی عێراق ، تا رادەیەک
ئەگەر لە دوای دارمانی رژێمی عێراق ، تا رادەیەک سوریا و ئێران لە بەر سەرقاڵ بوونیان بە هەندێک  
هەلوێستەکی   ، دەڤەرەکە  و  عێراق  لە  نوێ  هاوکێشەی سیاسی  کۆمەڵێک  و سەرهەڵدانی  تر  کێشەی 

ئەوا لە بەرمبەردا تورکیا وەک    ،  ان گرتبێتەبەر لە هەمبەری باشوری کوردستاننەرمتر و لەسەرخۆی
قسەکەرێک بە ناوی ئەوانیش بە ئاشکرا دژایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات و هەموو هێز 
توانای خۆی لە سەر ئاستی ناوخۆی  عێراق و هەرێمی و نێودەولەتی خستۆتەگەر بۆ تەنگ پێ هەڵچنینی 

ردەم جارەسەربوونی زۆر بەئاشکرا دژایەتی خۆی بۆ مافەکانی گەلی و تەگەرە خستە بە  دۆزی کورد 
و گوشاری   کوردستانی راگەیاندووە بە کارت و ئامرازی جۆراوجۆری ئابوری و سەربازی هەرەشە

 {   peyser press،  ٢٠١٨،  پور }حسێن ئەحمەد بۆ سەر کورد هێناوە 

باکوری کە تورکیاش هێزێک بنێرتە عێراق ولەئەمریکا ویستی ئەوەی هەبوو  {  ٢٠٠٣}  ساڵی  لە کۆتای
بە پێی بەلگەنامەکانی ویکلیکس  ،  یەکێتی دژی هاتنی ئەم هێزەبوون  عێراق جێگیر بکرێن بەالم پارتی و  

دەکەن  مسعود   داگیرکەر سەیر  هێزی  وەک  تورکیا  هێزی  وتووە  ئەمریکی  بەرپرسانی  بە   ، بارزانی 
ی نوسینەوەی دەستوری عێراقدا زۆر بە توندی دژی چەسپاندنی سیستەمی فیدرالی لە  تورکیا لە کات

ی لە دەستور کرد و ئەمەشی بە سەرەتایەک بۆ دروستبونی دەوڵەتی ١٤٠عێراق و جێگیربونی مادەی  
  { , diplomaticmagazine ٢٠١٨ئەیوب حەسەن ،  } دامکوردی لە قەلە
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پەیوەندی نێوانیان   ،  انیان گەشەی سەند تا گەیشتە ئاستێکی بااڵپەیوەندی نێو   {٢٠٠٧  }  بەالم لە ساڵی
گەشەی سەند تا گەیشتە ئاستێکی بااڵ رەجەب تەیب ئەردۆگان سەرەدانی هەولێری کرد ، تورکیا لە 
بۆنەکاندا ئااڵی کوردستانی هەڵدەکرد پێش ئەو ساڵە دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا 

دوای ئەوەی پەرلەمانی  ،والتێکی سڕبوو لە هەرێمی کوردستان  {٢٠٠٧ }ساڵی  ێشبە نسبەت تورکیا پ
مەبەست لێی پەیرەوکردنی سیاسەتی   ،  دا یاسای وەبەرهێنانی دەرکرد{  ٢٠٠٦  }لە ساڵی    کوردستان

بە  ،   ئابوری کراوەبوو  ، ئەم یاسایە   ئێدی ئیمتیازی زۆر گەورە درا  وەبەرهێن و کۆمپانیا بیانیەکان 
وە پەیوەندییەکانی {  ٢٠٠٧} لە ساڵی  تورکیا ،دەروازەی بۆ کۆمپانیا و وەبەرهێنە تورکیەکان کردەوە 

 لەسەر دوو ئاست ناچاری ئەو پەیوەندیە بو :  ،خۆی پەرەی پێدا 

رێمێش بازارێکی گرنگ بوو بۆ تورکیا ئەو والتە لەڕوی ئابورییەوە پێویستی بە بازارێک بوو، هە  / یەکەم 
  .دابینکردنی نەوت و گا زی سورشتی، پاشان سەرچاوەیەکیش بوو بۆ 

تورکیا ئەوەی دەبینی کە ئێران بااڵدەستە لە عێراقدا ، قبوڵی ئەوەی نەدەکرد کە حکومەتێکی   /دووەم 
بێت ئێراندا  لەژێر هەیمەنەی  ببینێت کە  لە عێراقدا  هێلە سۆرەی کە   ،  بەهێزی شیعە  ئەو  ناچاری  بە 

ۆستایەتی پەیوەندییەکەی گۆری بۆ د   ،  هەیبوو بۆ پەیوەندی دروستکردن لەگەڵ هەرێمدا لە کاری خست
ئەمە لە پێناو الوازکردنی حکومەتی ناوەندی عێراق و دروسکردنی بەربەستبوو لە بەردەمیدا بەم شێوەیە 

  12، ال    ٢٠١٣}موزەفەر تاهیر ،    ،کوردستانی بەکاردەهێنا بۆ بەدەست هێنانی بەرژەوەندییەکانی خۆی  
 { باتی خه ، رۆژنامه  ٤٤٦٥: ژمارە 

تورکیا سیاسەتێکی کراوەی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا حکوومەتی  {    ٢٠٠٧  }  ساڵی  پاش
هاوکات پەیوەندی   ،پەیرەو کرد و ئامادەی ئەوەی پیشاندا کە بەشێوەیەکی فەرمی مامەڵەی لەگەڵ بکات  

بواری بازرگانی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیاش پەرەی پێدرا ، هەربۆیەش ئەو هەستیارەی کە 
پێ دەیە و ساڵ  یەکتریدا چەندین  بەرامبەر  لە  هەرێمی کوردستان  دانیشتوانی  و  بەرپرسان  ئێستا  ش 
چونکە   ،ئەم تێروانینەش کاریگەری لە سەر بارودۆخی ناو تورکیاش هەبوو    ،هەیانبوو کۆتای پێهات  

بە  ئەردۆگان  تەیب  رەجەب  دەکەن  بریارانە  و  هەنگاو  لەو  پشتگیری  تورکیا  دانیشتوانی  زۆرینەی 
ئارستەی چارەسەرکردنی کێشەی کوردی واڵتەکەی هەڵیان دەگرێت ،  ئەردۆگان لە ماوەی چەندین  

لە هەوڵی    هەربۆیەش حکوومەتی تورکیا  ، ساڵی ڕابردوودا هەنگاوی گرنگی بەم ئارستەیەدا هەڵگرتووە  
بک کوردستان دروست  لەگەڵ حکوومەتی  بەهێز  پەیوەندیەکی  زەمانی ئەوەدایە  تودەی  رۆژنامەی  ات 

دەڵێت : دەرئەنجامی ئەم سیاسەتە لە بەرژەوەندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و تورکیادایە تورکی  
 ، چونکە بەهێزبونی پێگەی ئابوری دەبێتە هۆی بەهێزبوونی پێگەی سیاسیش .


