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چوارشهممه  ٧ی سپتهمبری ٢٠١١
وەرگێڕانی ئهنوەر سوڵتانی

بهيانی زووی ڕۆژی  ٣١ی مانگی مهی  ٢٠١٠ھێزەکانی ئيسڕائيل کهشتی 'ماڤی مهڕمهڕە' يان
وەستاند که خاوەنهکهی ڕێکخراوەيهکی خێرخوازيی ڕاديکاڵ بوو و دەيويست بهندوبهستی ئيسڕائيل
لهسهر نهواری غهزە بشکێنێت .لهو دەست بهيهخهبوونهی وا بهشوێنيدا ھات ،ھێزەکانی ئيسرائيل نۆ
تورکيان کوشت که يهکيان ھاوواڵتيهکی دوواليهنهی ئهمريکا و تورکيا بوو.
تورکيا و ئيسڕائيل ھهردوو ھاوکاريی لێکۆڵێنهوەی نهتهوە يهکگرتووەکانيان لهمهڕ ڕووداوەکه کرد.
گهرچی ليژنهکه به شێوەی فهرمی ڕاپۆرتهکهی خۆی باڵو نهکردەوە ،بهاڵم ڕۆژنامهی نيويۆرک
تايمز وتارێکی لهسهر بنهمای نوسخهيهکی ڕاپۆرتهکه باڵوکردەوە که دزەی کردبووە دەرێ .له کاتێکدا
سهرنجهکانی سياسهتی ڕاستهقينه به شێوەيهکی ئاسايی نهتهوە يهکگرتووەکانی لهبهرانبهر ئيسڕائيلدا
ڕادەگرێت بۆ ھهمان ئهو ھۆکارانهی وا سهبارەت به کورديش دەيھێننه گۆڕێ ،ليژنهکه به
سهرۆکايهتی سهرەک وەزيرانی پێشووی نيوزيلهند 'جێفری پالمر' ئيسڕائيلی بهگشتی به بێ تاوان
ناسی و پشتڕاستی ياسايی بوونی کارەکهی ئيسڕائيلی کردەوە ،ئهوەش سهرەڕای ئهو ڕاستييهی که
ڕاپۆرتهکه بهو ئهنجامه گهيشتبوو که ئيسڕائيل کهڵکی له ھێزی لهڕادەبهدەر وەرگرتووە.
يهکسهر دوای دەرچوون ]ی ڕاپۆرتهکه[ ،سهرەک وەزيرانی تورکيا ڕەجهب تهيب ئهردوغان تووشی
شێتييهکی سياسی بوو .دەوڵهتی تورکيا باڵوێزی ئيسڕائيلی دەرکرد )که ھهرچۆنێک بێت ،ماوەی
مهئموورێيهتهکهی له ئانکارا لهم مانگهدا کۆتايی پێ دەھات( ھاوڕێ لهگهڵ ئهو ،ھهموو ئهو
ديپلۆماتانهشی دەرکرد که پلهيان له ژوور سکرتێری دووھهمدا بوو .تورکيا بهڵێنی سزای زياتری دا،
و تاقمێکی زۆر له ديپلۆماته تورکهکان داوای ئهوەيان کرد که ئيسڕائيل ھهم داوای لێبووردن بکات و
ھهم قهرەبووش بداتهوە به بنهماڵهی ئهو کهسانهی وا له ڕووداوی 'ماڤی مهڕمهڕە' دا کووژرابوون.
تهفسير و بۆچوونهکان سهبارەت به کێشهی عهرب و ئيسڕائيل ھهمهچهشنهن و کردەوەکانی ئيسڕائيل
کارتێکهريی ڕاستهوخۆی لهسهر کوردستان نييه .بهاڵم ھهرچۆنێک بێت ،تورکيا خهريکه پێشينهيهک
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بۆخۆی دروست دەکات که حکوومهتێکی لێزانی کورد دەبێ لێی تێبگات .دوای ھهموو ئهوانهش،
ئهگهر تورکيا وەستاندنی کهشتی خۆی له اليهن ئيسڕائيلهوە به ناياسايی دادەنێت بهحيسابی ئهوەی له
ناو ئاوە نێونهتهوەييهکاندا بووە ،ئهودەم تورکيا بۆ ھێرشکردنی بهردەوامی بۆ سهر خاکی عيراق و
کوردستانی عيراق به تهواوەتی تاوانبارە.
مانگی ڕابردوو ،ھێرشێکی ھهوايی تورکيا حهوت کوردی مهدەنی له کوردستانی عيراق کوشت.
بهدڵنياييهوە ،تورکهکان – به گوێرەی پێناسه کردنی ئهردوغان خۆی ،کهڵکيان له ھێزی ناپێويست دژ
به کوردە بێ چهکهکان وەرگرتووە -که زوربهيان منداڵ و ساوا بوون .دوای ھهموو ئهوانهش ،ئهگهر
تورکيا کرداری ئيسڕائيل به غهيرەقانوونی بزانێت لهبهر ئهوەی ھێزە داکۆکيکارەکانی دەسهاڵتی
ناپێويستيان بهکار ھێناوە ،که بريتی بێت له کهڵک وەرگرتن له کۆپتهر و تفهنگ دژ بهو چاالکانهی وا
چهقۆ و دارەدەستيان پێ بووە ،ئهوا به ڕاستی وەزاڕەتی دەرەوەی تورکيا کهڵک وەرگرتنی خۆيان لهو
فڕۆکانهی وا خێراييان له خێرايی دەنگ زياترە ،دژ به گوندييه ئاساييهکان ]ی کوردستان[ چۆن واتا
دەکاتهوە؟
پێشينهی ھهڵوێستی تورکيا بهشێوەی تريش سوودی بۆ کوردستانی عيراق ھهيه :ئهگهر کردارەکانی
ئيسڕائيل بهگوێرەی بيروبۆچوونی ئهردوغان غهيرە قانوونی بوو لهبهر ئهوەی له ئاوە
نێونهتهوەييهکاندا بهڕێوەبرا )گهرچی تهفسيرەکانی ئهردوغان لهگهڵ ياسا دەرياييهکاندا يهک ناگرنهوە(،
ئهودەم ئهردوغان بێ ھيچ گومانێک دەبێ کوشتنی حهوت کوردی مهدەنيش به غهيرە قانوونی بزانێت
لهبهر ئهوەی کارەکه له خاکی عيراقدا ڕووی داوە .به شێوەيهکی ساکار ،بهگوێرەی ياسای تورکان
خۆيان ،دەبێ پايلۆتهکانی ھێزی ھهوايی تورکيا ،ئهفسهرانی فهرماندەری ئهوان و ئهردۆغان خۆی له
دادگای تاوانهکانی شهڕدا دادگايی بکرێن.
به ھهمان شێوە ،ئهگهر تورکيا پێی وايه ئيسڕائيل دەبێ قهرەبووی بنهماڵهی ئهوکهسانه بداتهوە که لهو
عهمهلياتهدا کووژراون ،الی کهم حکوومهتی ]ھهرێمی[ کوردستانی عيراق دەبێ داوا له تورکيا بکات
ھهمان قهرەبوو به ]بنهماڵهی[ ئهو کوردانه بداتهوە که فڕۆکه شهڕکهرەکانی تورکيا کوشتوونی.
بێدەنگ مانهوەی حکوومهتی ھهرێمی کوردستان لهسهر ئهو مهسهلهيه واتادارە .لێرەشدا
سياسهتمهدارانی ئيسڕائيل دەکهونه زيندانهوە ئهگهر له پهيمانی ئيش وکارەکانيان بکهونه دواوە .ئهو
پێوانهيه له کوردستانی عيراق ڕەچاو ناکرێت.
ھهڵوێستی تورکهکان تا مهودايهکی بهرفراوانتر بڕ دەکات .تورکيا کرداری خۆی له عيراق به شتێکی
قانوونی دەزانێت لهبهر ئهوەی پارتيا کرێکارێن کوردستان )پ .ک .ک (.به گرووپێکی تيرۆريستی
دادەنێت ،که وەزارەتی دەرەوە ]ی ئهمريکا[ ش لهو بۆچوونهدا لهگهڵيان ھاوبهشه .بهاڵم خۆی دەيهوێت
پشتگيری و يارمهتی ئاراستهی حهماس بکات  -گرووپێک که له کرداری گهلێک خوێناويتر له پ.
ک .ک .دا بهشدار بووە .ئينجا تورکيا ھيچ بنهمايهکی ئهخالقی يا حقووقی نييه بۆ ئهوەی درێژە به
شهڕی صهليبی دژ به پ .ک .بدات .ئهوەش که حهماس ھهڵبژاردنێک بهرێتهوە خاڵێکه له پهراوێزی
مهسهلهکهدايه ،لهکاتێکدا ب .د .پ .ھهر له ناوخۆی تورکيادا گهلێک ھهڵبژاردنی بردۆتهوە.
ديپلۆماسی وەرزشێکی ئهستهمه .بۆ ئهوە نييه بايهخی خۆتی پێ گڤه بکهيت ،بهاڵم له عهينی کاتدا
شياوی کهڵک لێ وەرگرتنه .کوردستانی عيراق ھهميشه له تورکيا بێ ھێزتر دەبێت و ھهتا تورکيا له
پهيمانی ناتۆدا بمێنێت ،کوردستان ھهميشه بۆ کاربهدەستانی ئهمريکا له تورکيا کهم بايهختر دەبێت.

لهگهڵ ئهوەشدا ،حکوومهتی ھهرێمی کوردستان دەتوانێت دەست پێشخهريی سياسی ھهبێت ،گهلهکهی
خۆی بپارێزێت و گوشار بخاته سهر تورکيا بۆ ئهوەی کردەوەکانی نهرم بکاتهوە ،ديارە ئهوەش تهنيا
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کاتێک گونجاو دەبێت که ڕێبهرانی کورد به لێزانييهوە يارييهکه بکهن.

ئهوە ئهدرەسی ماڵپهڕی ئهنستيتوتی ئينترپڕايزی ئهمريکا بۆ ئهو کهسانهی وا بيانهوێت وتارەکه به زمانی ئينگليزی بخوێننهوە:
http://www.aei.org/article/104106
ئهوەش ئهدرەسی ماڵپهڕی 'کوردستان تريبيون' که وتارەکه سهرەتا لهوێدا بالو بۆتهوە:
http://kurdistantribune.com/2011/erdogans-tempertantrum-should-benefit-kurds/
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