
PKK                       کانی تورکیا نگژه  ته ست له به ک مه  نه بیانۆیه

  مووز ماوه ته22  کاته  ده ی تورکیا که ختانه بژاردنی پشوه م ھه رده  به  ڕۆژ له9نیا   ته

یرانی  رکردنی قه سه ی چاره  مایه ش ببته لبژاردنه و ھه  ئه رج نیه م دیسانیش مه ،به

و  داله پارتی عه(AKPتدارانی تورکیا به سه  ده ئستاکه.کانی تورکیا نگژه  تهسیاسی و

و  وه وی بردنه  گره وه موویان پکه ر ھه کان ھه لمانیه رو عه سکه و عه) پدان شه گه

و  ک به تورکیایه . که که ر په  سه وه ی مانگ بردۆته22لبژاردنی   ھه یان له وه بردنه نه

توانم   ده داو که ملیۆن ده80 نزیکی   خۆی له ی و چی دانیشتوانی که ه فراوان ره ڕووبه

ک   ڕۆژگارکی وه س بت و له  ملیۆن که30رووی   سه کانیان له بم دانیشتوانی کورده

ی ناویان و   جۆراوجۆرانه موو کشه و ھه  ئه ش بووبن که  دابه یه و شیوه مۆ به ئه

  ب له  و ده یه که که ر په  به مووی له  ھه  که وه نه ورت بکهھا ک کانی وه نگژه یران و ته قه

ست   ده  ھیچیترت ناداته والوه ک مانا به  یه  له وه یته ر چۆنی بیری ل بکه ناو بچ ھه

ری  سه ب چاره خۆشن و یان ده ی نه که سته ده  بیار به لکه ت وخه  حکومه  تورکیا به که

کانی   سیاسیه ھزه.  ڕوانیانه تر چاوه وره ساتی گه تا کاره هو ن یان ئه ردی خۆیان بکه ده

موو  ر ھه  سه و به نوساینه نه  وه که که  په  فراوانی به  وا به وه  خۆیانه تورکیا له

یان ویستی  یاندنانه و ڕاگه  ئه زانن که  نه وه ر ئه گه ن ئه که کانی تر زای ده کشه

ی نوان ئیسرایل و   ساه80-70ڕی  شه . ن ھا ناکه ،شتی وه یانه که لکه خه

   که ته ناعه و قه ر ئه  سه ردووالیان ھاتنه داو ھه کان دادی ھیچ کامکیان نه ستینیه له فه

ھزترین   ئیسرایل به شبینین که ده. کات  ر ده سه یان چاره که  کشه نیا دایلۆکه ته

 زلھزو  تی وته  تایبه نیش بهڕاست وپشتیوانی جیھا تی ناوه  ڕۆژھه  له ته وه ده

  ی به  بکه یان قسه رباره س ده ر که  الی ھه له .  کان بۆیان چۆنچۆنیه سته  ده بیار به

تا  وانیش ھه ئه. ریکا مه  ئیسرایل یانی ئه  و پت ده وه داته مت ده  وه ند وشه چه

ھزی و پاپشتی   به ڕیگای کان له ک تورکه  ھۆش خۆی وه وه ھاته ی نه که لکه خه

ک ئستای تورکیا  جاران  ئیسرایلیش وه. کان وئی تر ب باکی دایگرتبوون  ریکیه مه ئه
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چی ئستا  کان بوو که ستینیه له تی کردنی فه  دژایه لبژاردن به ی ھه وه وی بردنه گره

ی  ی کشه ری ئاشتیانه سه تن و چاره  داوای ڕیکه موو ئیستفتاکانی ناویان زۆرینه ھه

   ڕادنن که وه ر ئه  سه تی سیاسی ناو خۆشیان له سه  ده ریکه کاو وا خه ستین ده له فه

  چوونه و پش ڤه وێ ئه یه  ده  ئیسایل که دیاره .ڕ  ک شه ن نه زیاتر ھانا بۆ دایلۆک ببه

  لهریکا  مه کانی ئه ندیه وه رژه وێ به  نایه وه که  الیه کانی خۆی بکات له ته  سیاسه له

ڵ   گه تی داخراوی خۆی له  گۆڕانی حاله وه کی تریشه  الیه رامۆش بکات و له  فه که ناوچه

   به مان شوه  ھه کانیش به ستینیه له فه.بین   باشتر ده وه  کردنه کان  به به ره ه عه

ش  ی جیھانی ڕه خشه ر نه  سه ب ئیسایل له یان گووت ده  ده  که وه کانیشیانه تونده

  وخۆ بت له وخۆ ب ناڕاسته وێ ڕاسته یانه نونن و ده رمی ده  نه  ،وا ئستاکه وه ینه که

 جوانی  م به رده  سه  که  دایه وه ی تورکیا له که خۆشیه نه.ون  ڵ ئیسرایل رک که گه

  ریسی مژووی ھاتوون ،واته خۆشی وه کان ئاسا تووشی نه به ره ک عه ،وه وه ناخوننه

تی  سه ت و ده ن ئیمباتۆریه  خاوه  که وه بیننه  چاوی مژووی خۆیان ده دونیای نوێ له

  زه ر ویش به  ئه  که وه خوندرته نیا شتک ده رونیان ته  مشک و ده و له فراوان بووینه

 و  یی بوینه وه ته خۆشی بان نه  تووشی نه  تورک به رزه  ئیسالم ، به رزه ب ، به ره عه

ی خۆیان  وه ته قی نه ناو بۆده  له وه کانی خوار خۆیانه وه ته موو نه وێ ھه یانه ده

ک  ی یه کداری و سیاسی نزیکه ی چه وه ڕووبوونه  ڕووبه رسی له تورکیا ده .  وه بتوننه

دا   دوورو درژه و ماوه  له ئایا توانویانه .  گرتووه رنه کان وه ڵ کورده  گه ی له ده سه

  و کۆتایی به وه لتوری تورک بتاونه نگ و که رھه مان و فهقی ز  ناو بۆده کورد له

و  ی کوردو تورک له  نوان ڕژه ین له راورد بکه ر به گه خر ئه نه. یان بنن  که کشه

تورکیا . کان زۆر زیاتری کردووه  تورکه ر به رامبه کان به ی کورده  ڕیژه  مژووییه ماوه

موو   ھه ورووپا به ریکاو ئه مه  ئه  خۆی بکات کهیری  چاوی ڕابووردوو سه ر به گه ئه

مۆ  ی ، دونیای ئه که ت و کامپه  دژی سۆڤیه  بوون له وه  پشتیانه کیان له توانایه

ن و واز  ن بۆن خۆتان چاک بکه را پیان ده  ئاشکه کان به وروپیه ئه .  کی تره دونیایه

  ن وله  بکه ماشای یاساکانی ئمه نن تهویی تورک بھ ته  نه رزه قی و به  ڕه له و که له

ن  وروپی بکه تی ئه کیه ر ھاتنتان بۆ یه  سه  له ن ئینجا قسه  کرداری بکه وتی خۆتان به

ن ،بۆن  ر بکه  سه کانی تری ناتورک چاره وه ته ن نه رمه ی کورد ،ئه بۆن کشه. 

 ،پۆسیسی دیموکراتی  وه نه م که کهکان  نیه ده  مه زراوه ر دامه  سه ر به سکه تی عه سه ده

. ین  وروپا بکه ر ھاتنتان بۆ ئه  سه رن با دایلۆک له ن ،ئینجا وه  ئاسا ل بکه ک ئمه وه

دات یان  ی ده که که  قاولغی په و له وه کاته ی خۆی کورت ده موو کشانه و ھه تورکیا ئه

  و ناکۆکیشه نه ه ی ھه کارو کردارانهو   ئه  بگات که وه وێ له گات یان نایه  نه وه ب له ده

ڵ کوردو   گه ی له نیا کشه ر ته مالیزم خۆ ھه تورکیای که. م  رده ڵ ڕووحی سه  گه له
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ڵ   گه ترسی له مان مه  ھه تی کردنی کوردانیان به  درژایی مژووی دژایه به .   نیه که که په

  یشتۆته ی نوانیان گه که  کشهمۆ ک ئه  ڕۆژگارکی وه  و له بووه یاری دینی ھه ته

  وه ی دروته  ده مۆکه ی تورکیا ئه وه ئه .  وه  قاژه له  په تۆته تاتورک که  ئه ک که یه ڕاده

  ر قبرس له  سه له.  درژایی مژوو  تی به کانی خۆیه وتیه چه دا دیارده ی ده که  باجه واته

 نوان دین و  کی گونجاو له یه ی ھاوکشه وه دۆزینه ر نه  سه وروپای تک داو له ڵ ئه گه

  لکه  فراوانی خه ره شی ھه ڵ به  گه  له وه کی قورسه یه  ناو کشه  خۆی خستۆته مه وله عه

  ی کورد خۆی کردۆته ی عادیالنه کردنی کشه رنه سه ر چاره  سه ی خۆی ، له که تورکینه

کان و تاوان  به ره ڵ عه  گه یشی له ،ناڕکی مژووی وه  ملیۆن کورده50  دوژمنی زیاتر له

ی  باسی کشه. کی تر رایه  به نگیری ئیسایل بووه  زیاتر الیه ی که وه بارکردنی به

تاتورک  تی ئه وله  درژایی ده و به خته ند سه  چه ین که رزاریشیان ناکه ئابووری باری قه

ی تر باری  نده وه  ئه وه یه  ڕیگه  له ڕوا که ر ده سکه ی گشتی بۆ عه کی میزانیه سیه

زموونی  ، ئه مووی زیاتر تورکیای تۆقاندووه  ھه ی له وه ئه .  ختتر کردووه تورکیای سه

 ھیچ  و به  دژیان دای گرتووه  له ت و ڕق و قینه فه  ، خه ی باشووری کوردستانه کوردینه

ونی   خه زموونه هو ئ  ڕگای ئه  له ی نیه وه می ئه ر خه ھه .  وه ک دانامرکته یه شوه

 کوردی الی  زموونه و ئه  ئه لکو ده بی ،به  پووچ ده کانی مایه  مژوویه ندیه وه رژه به

  تا شک له  بۆ تورکیا ھه وه ته ماوه. ر دن  به  خه  دژمان زیاتر به ش له ئمه

  ر لهیان زۆ که رده  ده زانن که کان بۆ خۆیان باش ده تورکه. ی خۆشی بکات  که ره سبه

یان  که ریه م ھه  دت به  کووه  له که ریه سه زانن چاره  و زۆرباشیش ده ختتره  سه که که په

تی سیاسی  سه ی ئستای ،ده و ئیمتیازاتانه ر بۆ ئه سکه عه. گری  ونی خۆی ده بۆ خه

کرد  دهی خۆیان   پناسه مه وله  عه ر له کانی داکۆکی که ناوی ھزه  به  که په که پش ئه

ون  کان خه ئیسالمیه .  وه ڕته  بۆ بگه وه  ڕیگای حوکمه مان ئیمتیازیان له وێ ھه یانه ده

  رینی به  پان و به به. بینن   ده وه تی عوسمانیه ی ئیمبراتوڕیه وه  بوونه  دووباره به

ڕی دین  و په  تا ئه وه ڕی عیلمانیه و په  ، له وه ساره قسای یه  تا ئه وه مینه قسای یه ئه

زعی  ر چاک بوونی وه  سه ی باش له بت چوار قسه مان دیت ھزکی سیاسی ھه نه

وی   بۆ شه واته) یبکي علی لیاله (نی  ب گوته ره ک عه موویان  وه ر ھه تورکیا بکات ھه

و  ره ر به گه ی تورکیا ئه ی مانگ کشه22  بن که ڕوان نه  چاوه بۆیه. گری  خۆی ده

.وا چاکتر نابت  هڕوا ئ خراپتر نه
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