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لةبارةى ئةم كتَيبةوة 

 
ُاطشاوة، سيَلدشاويَلى بيَاليةُى فشة  (Crisis Group)طشوثي قةيشاُي ُيَودةوَهةتيي كة بة ئةُتةسُاػيؤُاأل كشايظض طشوخ 

.  كاسًةُذى ٓةية100بؤ ئيؼلشدْ هة ثيَِر كيؼوةسةكةي دئاُذا . سةطةصى قاصاجنِةويظتة
 17ئيَظتا هة . باسةطاى طةسةكى طشوخ هة بشؤكظوة، ُووطيِطةى ساويَزكاسيي هة واػِتؤْ و ُيؤيؤسن و ًؤطلؤ و هةُذةْ ٓةية

 ُاوضةدا كة ئةطةسى ئةوةياْ ىلَ دةكشآ تووػى قرياْ بّ ياْ توُذوتيزيياْ 40ُاوةُذى ًةيذاُيى كاسدةكات و تويَزةسةكاُيؼى هة 
. تيَذاية، كاسدةكةْ

ئةجنووًةُى بةسِيَوةبةسايةتى ئةَ سيَلدشاوة كةطايةتى بةسضاوى طياطيى و ديجوؤًاطى و بضُع و ساطةياُذُى تيَذاية، كة 
ًةبةطتياُة بة بووُى خؤياْ طةسجنى داسِيَزةساُى طياطةت هة طةساُظةسى دئاُذا ساكيَؼّ بؤ ئةو ساثؤست و ساطجاسداُةى كشايظض 

ةو بةسِيَوةبةسى كاسطيَشِييةكةيؼى (ًاستى ٓظتاسى)طةسؤكى ئةَ سيَلدشاوة طةسؤكى ثيَؼووى فيووةُذا . طشوخ ثيَؼلةػياْ دةكات
. وةصيشى ثيَؼووى دةسةوةى ئوطرتاَهياية (طاسخ ئيفاُض)

. كشايظض طشوخ ٓاوكاسى هة سلووًةت و داًةصساوة خيَشخواصةكاْ و كؤًجاُيا و خةَهلى بةخؼِذة وةسدةطشآ
ػيَواصى كاسكشدُى طشوثى كشايظض تويَزيِةوةى ًةيذاُيية و تيٌةكاُى بؤ تويَزيِةوةى طياطى هةو ديَطة و دةوَهةتاُةْ، ياْ هةو 

بةثيَى ئةو ساثؤست و صاُياسيياُةى دةطتى كشايظض . ُضيلاُة دةبّ كة ئةطةسى ٓةَهطريطاُى ػةسِ و ثيَلذاداْ و ئاراوةياْ ىلَ دةكشآ
دةكةوْ، ساثؤستةتويَزيِةوةى ػيلاسيى ئاًاددة دةكات كة ساطجاسدةياْ تيَذاية بؤ بشِياسدةسة ُيَودةوَهةتيية طةسةكييةكاْ و اليةُاُى 

هة ثاػلؤيةكي تايبةتي ئةَ كتيَبةدا، بة دسيَزي باغ هةَ طشوثةكشاوة، طشوػيت كاسكشدُي )ثةيوةُذيذاس بةو كيَؼة ديشاطةكشاواُةوة 
. (سووُلشاوةتةوة، تيؼم خشاوةتة طةس ثيَلٔاتة و ضؤُيَيت كاسكشدُي

صياتشيؽ . ئةَ سيَلدشاوة بايةخى صؤسى بة كوسد و ًةطةهةكةى داوة هة عيَشاقذا، بة تايبةتيؽ ثاػى سووخاُى سريٌَى طةدداَ
تا ئيَظتا . خؤى هةًةطةهةى كوسد داوة"ئاهؤصتشيّ بابةتى سيَلدظتِةوةية"هة طؤُطةى ًةطةهةى كةسكووكةوة كة بةالى ئةوةوة 

: ئةَ ساثؤستاُةى هةًباسةيةوة ئاًاددةكشدووة
. (دةُطى عيَشاق، ٓةُطاوى دآاتووى كوسدةكاْ ضيية؟)دا بة ُاوُيؼاُى 2003ى ئاداسى 19 هة 10ساثؤستى رًاسة  .1
ثشِكيَؼييةكاُى )دا بة ُاوُيؼاُى 2003ى تؼشيِى دووةًى 13 كة هة 19 هة ساثؤستى رًاسة 17 تا 11الثةسِةكاُى  .2

 .دةسضووة (دةطتووس هة عيَشاقذا

 .دةسضووة (بةسةو ضاسةطةسيَلى ًيَزوويى: كوسدةكاُى عيَشاق) دا بة ُاوُيؼاُى 2004ى ُيظاُى 8 كة هة 26ساثؤستى رًاسة  .3

دا دةسكشاوة تايبةتة بة باسودؤخى قةيشاُطشتووى عيَشاق بة 26/1/2005ى كشايظض طشوخ كة هة 35ساثؤستى رًاسة  .4
. (ٓيؤسكشدُةوةى دَهةسِاوكيَلاُى توسكيا هةباسةى ئاواتةكاُى كوسدةوة): ُاوُيؼاُى

ئةًةى هةَ كتيَبةدا دةخيويَِِةوة، بشيتية هة دوو ساثؤستى ئةو طشوثة طةباسةت بة كةسكوون و دةسٓاويؼتة طياطييةكاُى هة 
.  دؤصى كوسد و ثةيوةُذى بة عيَشاق و توسكيا و طياطةتى ئةًشيلا و يةكيَتى ئةوسوثا و ُةتةوةيةكطشتووةكاُةوة

 دا 28/10/2008ة هة (80)ساثؤستى دووةَ، رًاسة .  دا بآلوكشاوةتةوة26/1/2005ة هة (35)ساثؤستى يةكةَ، رًاسة 
. ٓةسوةٓا كتيَبةكة رًاسةيةن ثاػلؤى هةطةَهذاية. بآلوكشاوةتةوة

دا وةسًطيَشاوة، ئاًاددةكشاويَلى طشُطرتيّ اليةُةكاُى ساثؤستى رًاسة 2005ئاداسى - ساثؤستى يةكةَ كة بةُذة هة ػوبات
. ة بةو ثةساويَضاُةػةوة كة بؤ سووُلشدُةوة ياْ بةَهطةٓيَِاُةوة هة ساثؤستةكةدا ئاًارةياْ بؤ كشاوة و صؤس طشُط و ثشِ صاُياسيّ(35)



ديَى خؤيةتى ئاًارة بةوة بلةَ كة بآلوكشدُةوةى ئةَ ساثؤستة، بةَهطةى ئةوة ُيية خودى خؤَ  ٓةًوو ػيلشدُةوةو 
صؤسبةى كوسدة " دةسةجناًةكاْ و ثيَؼِياس و ساطجاسدةكاُى دةطةمليٍَِ، بؤ منووُة هةباسةي ًوَهلايةتيي كوسد هة كةسكووكذا كة دةَهيَ 

بؤية ٓةس هة بِاغةوة ُاكؤكييةن ُةًاوة طةباسةت بة ًوَهلايةتى ... دةسكشاوةكاْ هة بِةسِةتةوة كشيَضى بووْ ُةن خاوةْ ًوَهم
ٓةسوةٓا بة ػيَوةيةكي صؤس ". كوسدةكاْ، بةَهلو كيَؼةيةن ٓةية ئةويؽ كيَؼةى طةسِاُةوةي كوسدة بؤ طةس ًاَهيَم كة ُةًاوة

تايبةتيؽ هةو اليةُةوة كة ثيَؼِياس دةكات كةسكوون خبشيَتة ريَش طةسثةسػتى ُةتةوة يةكطشتووةكاُةوة و ُيٌضة ئيِتيذابيَلى 
بةطةسدا بظةثيَِشآ و ساكٌيَلى ُةتةوةيةكطشتووةكاُى ٓةبيَت، ئةو ساكٌة داًودةصطاكاُى ثؤهيع و دادطا و خضًةتطوصاسييةكاْ و 

طةسةسِاى ئةو دياواصيياُةؾ بةالًةوة طشُط بوو، كة بؤ ". ثيَلةوة بِيَت و بةسيَوةياْ ببات و ياطا بظةثيَِىَ"ئةواُى ديلة 
خويَِةساْ و طياطةمتةداساُى خؤًاُى بطواصًةوة كة غةيشى خؤًاْ ض دؤسة تويَزيِةوةيةن هةباسةى ًةطةهةى كوسدةوة دةكةْ و 

ضةُذى بؤ ًاُذوو دةبّ و ضةُذيؼى بؤ خةسز دةكةْ و طةس بة ضةُذ ػويَِذا دةكةْ و بة ض دةسةجناًيَم دةطةْ، كة دواداس هة 
داسِػتِى طياطةتى دةوَهةتةكاُياُذا طةباسةت بةَ ُاوضةية و ٓةَهويَظتياْ هة ًةطةهةى كوسد سؤَهى كاسيطةسى ٓةُووكةيى و 

. ئايِذةيى دةبيَت
تيَيذا . وةسيطيَشِاوة (حمةًةد سةًة طاَهح)بآلوكشاوةتةوةو ًاًؤطتا 28/10/2008ة هة (80)ساثؤستى دووةَ رًاسة 

تيَشِواُيِيَلى ديلةى ٓةُذآ دياواصى كشايظض طشوخ طةباسةت بة كةسكوون دةخويَِيِةوة كة هة ًاوةى ُيَواْ ئةو دوو ساثؤستةدا 
. دسوطت بووة و ُةوت دةخاتة بةساُبةس خان

تاكو ئيَظتا ٓةُذآ هة ثيَؼِياسةكاُى ئةَ طشووثة هة اليةْ ئةًشيلا و توسكياوة بة ئاطتيَم هة ئاطتةكاْ ثشاكتيضة كشاوْ، بةآلَ 
بةالى طةسكشدايةتى كوسدطتاُيؼةوة هيَلذاُةوة و دةسةجناَ و ثيَؼِياسةكاُى ئةَ طشوثة ديَي . صؤسبةياْ ئيؼياْ ثآ ُةكشاوة

. سةصاًةُذى ُني و، طشوثةكة ُةيتواُيوة كةًرتيّ سادةى دؤطتايةتى هةطةأل طةسكشدايةتى كوسدطتاُذا دسوطت بلات
بيَطوًاْ هة ُاو ئةو دوو ساثؤستةدا صاُياسى طشُط و ُوآ و ئاًارة و ٓيٌَاى ثشِ ًاُاى تيَذاية هةباسةى دؤسى بريكشدُةوة و 
مجودؤيَ و ثالُى ٓةًوو ئةو اليةْ و دةوَهةت و ثيَلٔاتاُةى ساطتةوخؤ بيَت ياْ ُاساطتةوخؤ ثةيوةُذيذاسْ بة ئايِذةى عيَشاق و 

كوسدطتاُةوة، كة بؤ ئيٌَة بايةخى صؤسياْ ٓةية و دةبيَت هة داسِػتِى طرتاتير و ثالُةكاُى كاسى طياطى و ديجوؤًاطى و 
ثةيوةُذييةكامناُذا سةضاوياْ بلةيّ و وةن بِةًا بؤ تيَطةيؼنت هة تومخةكاُى ُاو باصُةى ًوٌالُيَ و بةسرةوةُذييةكامناْ بة ٓةُذ 

.... وةسياُطشيّ
                                                                 

                                                             ئاصا  
  10/2009طةسةتاي ًاُطي 

 
  



 
 
 

: راثؤرتى يةكةم
 

هَيوركردنةوةى دَلةِراوكَيلانى توركيا  
لةبارةى ئاواتةكانى كوردةوة 

 
 26/1/2005لة  (35)ذمارة . راثؤرتى رؤذهةآلتى ناوين

 
وةسطيَشِاُى هة عةسةبييةوة 
 ئاصا سةطيب قةسةداخى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



: ثيَشةكى
ئةًة قةيشاُيَلة هةواُةية تا سادةى . ُةوت هة كشؤكى ئةو باسطشريياُةداية كة بةسدةواَ هة كةسكووكذا سوو هة صيادبووْ و ٓةَهضووُى صياتشْ

تةُاُةت هةواُةية . ػةسِيَلى بةسبآلو هة ُيَواُى ٓةًوو ئةو كؤًةآلُةى ثيَلٔاتةى ػاسةكة و ُاوضةكاُى دةوسوبةسي ثيَلذةٓيَِّ، ثةسة بطشآ
كةضى ٓاوكات ثشطياسى دذديؽ هةباسةى بشِ . (1)بطاتة سادةى ػةسِيَلى ُاوخؤيى و توسكياى باكووسةٓاوطيَى عيَشاقيؽ دةخاهةتى تيَذا بلات

ئةوةى بة وسدى صاُشاوة ئةوةية هةَ ُاوضةيةدا بشِى دة ًويؤْ بةسًيى ُةوتى يةدةط هة ريَش خاكةكةيذاية . و دؤسى ُةوتةكةى كةسكوكةوة ٓةية
ئةًةؾ ئةوة دةطةيةُآ كة برية ُةوتةكاُى كةسكوون و دةوسوبةسى دووةًة هة دواى . (2)كؤى يةدةطى عيَشاق% 10و دةكاتة ُضيلةى 

. (3)بريةكاُى سوًيَوة هة باػووسى عيَشاق
هة دواى سلووًةت طةوسةتشيّ ُاوةُذى  (NOC)ئةَ طاًاُة بةطةس رياُى ئابووسي ُاوضةكةدا صاَهةو، كؤًجاُياى ُةوتى باكووس   

ٓةسوةٓا ديَِيؼاُةى بةسُاًةكاُى . بةَ ٓؤيةػةوة كةسكوون بؤتة ُاوةُذى كيَؼلشدُى كاسطةساْ. داًةصساُذُى دةطتى كاسة هة عيَشاقذا
هةَ ضواسضيَوةيةػذا . سلووًةتةكاُى ثيَؼوو بووة، كة بؤ طاآلُيَلى صؤس ئيؼياْ هةطةس طؤسِيِى ٓاوطةُطى داُيؼتوواُةكةي كشدووة

ٓةَهٌةتى تةعشيبلشدُى ئةَ ػاسة و دةوسووبةسى كشاوة و بة ٓةس ػيَوةيةن بووة دةياْ ٓةصاس كوسد و توسكٌاُى طوُذةكاُى ئةَ ػاسة 
ٓةسوةٓا كوسدةكاْ هة ُاو خودى . (4)دووسخشاوُةتةوة ياْ ُاضاسكشاوْ كة هة كؤًةَهطا صؤسةًويَلاُذا بزيّ و ًافى ًوَهلايةتى صةويياْ ُةبآ

. ػاسى كةسكوون دةسكشاوْ ياْ وةكو توسكٌاُةكاْ سيَطةياْ ثآ دساوة مبيَِِةوة بةو ًةسدة كة ئيِتيٌاى ئيتِى و ُةتةوةيياْ بطؤسِْ بؤ عةسةب
" اهتأًيٍ"ثاسيَضطاسى كةسكوون كة ُاوةكةى ئةًيؼياْ طؤسِى بوو بؤ ". تـشيح قوًية"ئةَ كاسة بة صاساوةى بةعظياْ ثيَى طوتشاوة 

دووضاسى تـشيح قوًييةيةكى تايبةت بة خؤى بووة بةوةى سريٍَ بةػى طةوسة و فشاواُى خاكةكةى، كة كوسد و توسكٌاْ صؤسيِةى 
. (5)داُيؼتوواُةكةى بووْ، هلاُذوويةتى بة ثاسيَضطاى ديلةوة 

 
 

قةيرانى ثةرةطرتوو لة كةركووك 
 
: سياسةتى طةِرانةوة- أ

دا ئةو كوسد و توسكٌاُاُةى ثيَؼرت ساطويَضسابووْ و هة كةسكوون و دةوسوبةسةكةى 2004 و 2003هة ًاوةى طاآلُى 
دةسكشابووْ، ئةو دةسفةتةياْ قؤطتةوة كة سريٍَ سووخيَِشا بطةسِيَِةوة بؤ صيَذى خؤياْ، ياْ ئةطةس طوُذ و ُاوضةكاُياْ ويَشاُلشابّ 
ياخود ًيِشِيَزكشابّ ئةوا بضِةوة ُاو كةسكوون و هةريَش ضادس و سةمشاَهذا بؤ ًاوةى ضةُذيّ ًاُط هة بيَبةػى و ثيع و ثؤخَويذا 

طوُذييةكاْ ٓةس ئةوةُذة ُيية كة ًاأل و ساَهياْ ُةًاوة بطةسِيَِةوة طةسى، بةَهلو هةوةؾ صياتش بةػيَلى يةكذاس كةًياْ . (6)بزيّ
. (7)سةصياْ بةوة ًاوة بضِةوة طةس كاسى كؼتوكاأل كة طاآلُيَلى صؤسة هيَى دووسخشاوُةتةوة

هة  (IOM)طةسِاُةوةى بةهيَؼاوى ئةًاْ بؤتة ٓؤى تيَلضووُى ثاسطةُطى دميوطشافى ػاسةكةو، سيَلدشاوى ُيَودةوَهةتى كؤض 
 خيَضاُى توسكٌاْ طةسِاوُةتةوة بؤ 925 ٓةصاس و 3 خيَضاُى كوسد و 135 ٓةصاس و 12دا سايطةياُذووة كة 2004ئةيووىل 

. (8)كةسكوون و دةوسوبةسي
ٓةسضةُذة كوسد و توسكٌاْ، ٓةسدووكياْ قوسباُيى دةطتى سريٌَى ثيَؼووْ، بةآلَ طةسِاُةوةى ساطويَضساوةكاْ هة كاسيطةسييةكاُى 

ثاستى دميوكشاتى كوسدطتاْ و يةكيَتى ُيؼتيٌاُى - هة ثاأل ئةوةػذا ٓةسدوو سضبة كوسديية طةسةكييةكة. طياطةت بيَبةؾ ُةبووة
كوسدطتاْ ئيذاسةى ػاسةكة و داًودةصطا ئةًِييةكاُياْ قؤسخ كشدووة و بؤوةتة ٓؤكاسيَلى طةسةكى ئةو باسطشرييةى هة ُيَواُى 

 ٓاُى كوسدة دووسخشاوةكاُياْ داوة PUK و PDKبة قظةى داُيؼتوواُة غرية كوسدةكةى كةسكوون بيَت . كوسد و توسكٌاُذا ٓةية
هة ثاسيَضطا كوسدييةكاْ و تةُاُةت هة ئيَشاْ و توسكياػةوة بطةسِيَِةوة بؤ كةسكوون ئةطةس ضى كةسكووكييؽ ُةبّ بؤ ئةوةى بةس هة 



طةسرًيَشى ياْ ٓةَهبزاسدْ ياخود سيفشاُذؤًيَلى ثيَؼبيِيلشاو بؤ ضؤُيَتى بةسِيَوةبشدُى ُاوضةكة رًاسةى كوسد هة ػاسةكة صياد 
. (9)بلات

بةثيَضةواُةى ئةوةػةوة سضبة كوسدييةكاْ دةَهيَّ ئةواْ ٓةوَهياُذاوة ُةٓيََوّ طةسِاُةوة بة هيَؼاو بآ و، ئةوةيؼى طةسِاوةتةوة 
. ئةطةس ٓةًوويؼى ُةبآ، بةآلَ صؤسبةى ٓةسةصؤسياْ خةَهلى سةطةُى ػاسى كةسكوون و ثاسيَضطاكةْ

دا 2004هةواُةية بةَهطة و بِةًا بؤ قظةى ٓةسدوو تةسةفةكة ٓةبآ، هةاليةكةوة بةَهطةى ئةوة ٓةية، كة هة كؤتايى ٓاويِى 
كاتيَم طاَهى ُويَى خويَِذْ دةطتى ثيَلشد و دةسكةوت قوتاخباُة و . كاسيطةسييةكى صؤسى طياطةت هةطةس ثشؤطةى طةسِاُةوة ٓةية

ًاًؤطتا و كةسةطتة و كتيَبى كوسدى كةًّ، ئيِذا خيَضاُة كوسدةكاْ صاُياْ ًِاَهةكاُياْ ُاتواُّ دسيَزة بة خويَِذْ بذةْ، ئةو 
هة ٓةًاْ ًاوةدا ساطةيةُشا كة ئةو طةسرًيَشييةى . كةهوثةهة كةًةى ٓةياْ بوو ثيَضاياُةوة و طةسِاُةوة بؤ ٓةوهيَش ياْ طويٌَاُى

 دا بلشآ دواخشاوة بؤ كاتيَلى ُادياس و ئيرت ئةوةى كة دةبيَت كوسد دةطتبةدآ 2004ى تؼشيِى يةكةًى 12بشِياس بوو هة 
طةسُر بذةْ سضبة كوسدييةكاْ بؤ : "هةطةس ئةَ بِةًايةية كة غةيشة كوسدةكاُى كةسكوون دةَهيَّ. بطةسِيِةوة بؤ كةسكوون خاو بؤوة

. (10)"ئةوةياْ ُةبوو كوسد بطةسِيَتةوة هة كةسكوون بزيّ، بةَهلو ٓةس بؤ ئةوةياْ بوو هة طةسرًيَشييةكةدا هة كةسكوون تؤًاس بلشيَّ
هة اليةكى تشةوة ئةو كوسداُةى هة ُةٓاًةتييةكى صؤسدا هة كةسكوون دةريّ و ئةواُةػياْ كة ساطويَضسابووْ و ٓيَؼتا هة 

ثاسيَضطاكاُى ديلة دةريّ بة طويَوة طوةياْ هة طةسكشدايةتى كوسد دةكشد كة ُةيتواُيوة ثؼتطريي هؤديظتى و طياطى و ًشؤيى بؤ 
طةسِاُةوةي ئةًاْ دابني بلات، هة كاتيَلذا ئةًاْ صؤسياْ خةوْ بةوةوة بيِيوة عةسةبة ٓاوسدةكاْ دةسبلشيَّ و ئةًاْ بطةسِيَِةوة بؤ 

ئةًةؾ هةاليةُى كةًيذا ُيؼاُةى ئةوةية كة سضبة كوسدييةكاْ بة تةسةفوصةوة كاسدةكةْ ضوُلة هةاليةْ ُويَِةساُى . كةسكوون
. (11)كؤًةَهطاى ُيَودةوَهةتييةوة بة وسدى ضاوديَشى دةكشيَّ

 
 (12)هةطةس ًؤَهلايةتى، طةسِاُةوةى كوسدة ساطويَضساوةكاْ ُةبووة ٓؤى ُاكؤكى و ػةسِ  هةطةأل عةسةبة ُيؼتةديَلشاوةكاُذا

ضوُلة صؤسبةى كوسدة دةسكشاوةكاْ هة بِةسِةتةوة كشيَضى بووْ ُةن خاوةْ ًوَهم، ئةواُةؾ كة دةسكشاوْ بةسهةوة بة ضاوى خؤياْ 
وةىلَ طوُذة كوسدييةكاْ ٓةًووياْ كاوهلشاوْ و . ديتووياُة كةًاَهةكاُياْ ويَشاُلشاوة ياْ فشياكةوتووْ داوياُة بة خضًيَلى خؤياْ

ٓةُذآ ساَهةت ُةبآ كة عةسةبة ٓاوسدةكاْ خاُووى طادة و طاكاسياْ . (بة قوتاخباُة و ًضطةوت و بريى ئاوةكاُياُةوة)ُةٓيََوشاوْ 
سريٌَى ثيَؼوو كة دةطتى بةطةس ًوَهلى كوسدةكاُذا دةطشت، . هةو ػويَِاُة دسوطت كشدؤتةوة كة كوسدةكاْ طةسِاُةوة ويَشاُياْ كشدْ

دةيلشدْ بة داًودةصطاى طؼتى هةواُةؾ ُووطيِطة و باسةطاى سضبةكةى، كةواتة ٓةس هة بِاغةوة ُاكؤكييةن ُةًاوة طةباسةت بة 
صؤسبةى عةسةبة . ًوَهلايةتى كوسدةكاْ، بةَهلو كيَؼةيةن ٓةية ئةويؽ كيَؼةى طةسِاُةوةي كوسدة بؤ طةسًاَهيَم كة ُةًاوة

ًوَهلياْ  (بة ػيَوةيةكى سةوا بووبآ ياْ ُاسِوا)ئةو ساَهةتةؾ كة عةسةبةكاْ . (13)ٓاوسدةكاُيؽ طواطتووياُةتةوة بؤ طةسِةكى ديلة
دةطتلةوتبآ كة بة ئةطىَ ٓى كوسد ياْ توسكٌاْ بووبآ، ثاػى سووخاُى سريٍَ داُياْ بةوةدا ُاوة كة بةٓاُةكاُياْ الواصة و 

. (14) (ٓةُذآ داس هة ريَش فؼاسدا ئةَ ئاًاددةييةياْ ُيؼاُذاوة)ئاًاددةْ ضؤَهى بلةْ 
تا ٓةُووكة كيَؼةى طياطى و ًشؤيى ثةيوةُذيذاس بة طةسِاُذُةوةى دةياْ ٓةصاس كوسدى دةسكشاوةوة ٓةية، كة ًةطةهةيةكى 

. كَوجةكشدووة و بة ػيَوةيةكى ًةتشطيذاس باسطشرى دةُيَتةوة، دةبيَت داْ بة بووُيذا بِشآ و ضاسةطةس بلشآ
 

: مةترسى بةرثابوونى ناكؤكى كؤمةآليةتى- ب
بؤ منووُة ُةخؤػداُةى )باآلدةطتيى كوسد هة كةسكوون هة طةسهةُويَى ُاوُاُةوةى ػةقاَ و داًودةصطاكاُذا دةسدةكةوآ 

، ئاآلى كوسدطتاُياْ ٓةَهلشدووة، سضبة كوسدييةكاْ دةطتياْ بةطةس خاُووبةسة طؼتييةكاْ و (ؿذاًياْ طؤسِيوة بة ئاصادى
باسةطاكاُى سضبى بةعظذا طشتووة، ئةوةُذةؾ ئيذشائى سةًضى و ساػلاواُةياْ كشدووة، كة بووُةتة ٓؤى ُاسِةصاييةكى صؤسى ُاوةُذة 



سضبة كوسدييةكاْ و ُويَِةساُى ديلةى كوسد هة ئةجنووًةُى ثاسيَضطا و فةسًاُطةكاْ و هيزُةى عةقاساتى . (15)غةيشة كوسدةكاْ
دةطتياْ بةطةس رياُى طياطيذا  (غةيشة كوسدةكاْ ئةَ ُويَِةسايةتيية بة صؤس هة قةَهةَ دةدةْ)عيَشاقى و هيزُةى دووسخشاوةكاْ 

طشتووةو بةسثشطة كوسدةكاُيؽ بة ئاػلشا ئةوة سادةطةيةُّ كة ُياصياُة دةطت بةطةس كةسكووكذا بطشْ و بيوليَِّ بة ُاوضة 
. (16)كوسدييةكةوة

بةبآ اليةُاُة خؤياْ ٓيَؼتؤتةوة . كوذاُة ئاػووسيية ًةطيشييةكاْ سؤَهيَلى بِةسِةتى دةطيَشِْ هة ٓيَوسكشدُةوةى باسطشرييةكاُذا
تةُاُةت . (17)و طآ طةوسة كؤًةَهة سكابةسةكة تشطياْ هيَياْ ُيية، بيَذةُطّ و ٓةسكاتيَليؽ داواياْ ىلَ كشابآ ُاوبزيياْ كشدووة

كؤًةَهةكاُى ُاو كةسكوون هةطةس ٓيض سيَلِةكةوْ هةطةس ئةوة سيَلذةكةوْ كة ًةطيشييةن : " ضاوديَشيَلى سؤرئاوايى دةَهآ
. (18)" ُاوبزيياْ بلات

يةكيَم هة سكابةسة طةسةكييةكاُى كوسد توسكٌاُة كة ٓةُذيَلياْ بؤ منووُة ئةو ضواس سضبة ُويَِةسايةتياْ دةكةْ، كة ثيَياْ 
ئةَ بةسةية دةطتلشدى توسكياية و بة صؤسى توسكٌاُة طوُِة . و هةبةسةى توسكٌاُيذا كؤبووُةتةوة" ُيؼتيٌاُى"دةوتشيَت 

ًةصٓةبةكاُى تيَذاية و هة اليةُى صؤسيِةى توسكٌاُةوة بةضاوى طوًاُةوة طةيش دةكشآ، ضوُلة طوًاْ هة كؤَهةطة ُيؼتيٌاُييةكاُى 
ٓةسضةُذة ٓةُذآ هة توسكٌاُة ػيعةكاُيؽ ٓاتووُةتة سيضى ئةَ بةسةيةوة، بةآلَ . سيَلدشاويَم دةكةْ، كة بياُى دسوطتى كشدبآ

بةػة ٓةسة صؤسةكةى بة طةسؤكايةتى سابةسى سوسيياْ ئايةتوآل عوصًا عةىل سظني طيظتاُى سضبى خؤياْ داًةصساُذووة و واثآ 
. (19)دةضآ هةوةوة سيٌَِايى وةسطشْ

يةكةًياْ عةسةبة سةطةُةكاُى كةسكوون كة هة ُاوضةكاُى احلذيذى و . عةسةبةكاْ تةواو هيَلرت تشاصاوْ و دابةػى دوو ثؤي بووْ
ئةواُةى يةكةَ طوُِةْ . عبيذ و اجلبوسداْ، دووةًيؼياْ عةسةبة ٓاوسدةكاْ كة سريٌَى بةعع ٓيَِاوُى و هيَشة ُيؼتةديَى كشدووْ

. و دووةًيؼياْ ػيعةى باػووسْ
داُيؼتوواُة سةطةُةكةى كةسكوون ٓةس ٓةًووياْ هةطةس ئةوة كؤكّ كة دةبآ عةسةبة ٓاوسدةكاْ ٓةسضييةكياْ هة ًوَهم و ًاأل 

ٓةسوةٓا صؤسبةػياْ هةطةس ئةوة كؤكّ كة دةبآ خؤػياْ بطةسِيَِةوة بؤ طةس . بة ُآةقى دةطتلةوتووة بيطةسِيَِِةوة بؤ خاوةُةكاُياْ
، (الُى صؤس وا ثآ دةضيَت خاُووبةسةياْ ُةًابيت)صيَذى سةطةُى خؤياْ دا هة ٓةس ديَيةن بيَت و خاُووى هةوآ ٓةبيَت ياْ ُةبيَت 

كوسدةكاْ طووسْ هةطةس . بةآلَ طةسةسِاى ئةَ كؤكيية ئةًاْ هةباسةى ضؤُيَتى و كاتى طةسِاُذُةوةى ئةَ ٓاوسداُة ساى دياواصياْ ٓةية
ئةوةى ئةًشِؤ بةس هةطبةى بطةسِيَِشيَِةوة، دةكشآ قةسِةبووؾ بلشيَِةوة و ئاًشِاصةكاُى طواطتِةوةػياْ بؤ ًةيظةس بلشآ، بةآلَ بة 

كةضى هة اليةكى ديلةوة عةسةبى . دَهِياييةوة دةبيَت بةس هة ٓةَهبزاسدُى ئةجنووًةُى ثاسيَضطاكاْ ياْ طةسرًيَشيى ياْ سيفشاُذؤَ بآ
سةطةْ و توسكٌاُيؽ ٓةْ، ضوُلة خاُووةكاُى خؤياْ بةًاْ بةكشآ داوة و ٓيَضيَلى ٓةسصاُى كاسْ كة هة ئايِذةيةكى ُضيلذا 
ثيَويظتياْ ثيَياْ دةبيَت بؤ ئيؽ كشدْ هة بيِا و ئاوةداُلشدُةوةدا، هةًاُةؾ طشُطرت ئةوةية كة بةػذاسى دةُطذاْ دةكةْ هة 

. ٓةَهبزاسدُةكاُذا و هة تواُاى كوسد كةَ دةكةُةوة
ٓةوَهى كوسدةكاْ ٓةس بؤ ئةوةُذة ُيية كة ديفاكتؤياُة ياْ ػةسعيياُة صاأل بّ بةطةس ػاسةكةدا، بةَهلو ئةواْ دةياُةوآ 

ئةواْ كاس بؤ ئةوة دةكةْ كة ئةو دابةػلشدُة ئيذاسييةى . دةطةآلتياْ بةطةس صؤسبةى ٓةسة صؤسى ػويَِةكاُى ثاسيَضطاكةدا ٓةبآ
 و بةًةؾ رًاسةى كوسد 1975سريٍَ كشدوويةتى ٓةَهيوةػيَِِةوة و ثاسيَضطاكة بطةسِيَِِةوة طةس طِووسة ئيذاسييةكةى ثيَؽ طاَهى 

ئةَ مجودؤَهة بة ئاػلشا هةو ُاوضاُةدا دياسة كة ثاسيَضطاكاُى ٓةوهيَش و طويٌَاُى هة كةسكوون . هة ثاسيَضطاكة صياد بلةُةوة
ئةَ ُاوضاُة ئةسصى سةساَ بووْ و سريٌَى ثيَؼوو ٓةًوو خةَهلة كوسدةكةى ىلَ دةسكشدبووْ و بة تةواوةتى ضؤأل . ديادةكةُةوة

داُيؼتوواُة . ئيَظتا كوسدةكاْ دةطةسِيَِةوة و خاُوو طوُذةكاُياْ هةوآ ئاوةداْ دةكةُةوة". ٓيََوى طةوص"كشابووْ و ثيَى دةوتشا 
غةيشة كوسدةكة و تةُاُةت سلووًةتى كاتى عيَشاقيؽ تةًاػاى ئةَ مجودؤَهة دةكةْ و ثيَياْ واية دووَهة ثيَلشدُيَلى ساطتةقيِة 

. (20)و تؤقيَِةسى ٓيََوى طةوصة بةسةو ُاوةوةى كةسكوون



ٓةًيؼة ئةو دووثات  (PUK)يةكيََتى ُيؼتيٌاُى كوسدطتاْ " طلشتيَشي طؼيت" طةسباسى ئةواُةؾ دةالي تاَهةباُى سابةسي
. دةكاتةوة كة دةبيَت دةطةآلتى سلووًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ صؤس صياتش هة كةسكووكيؽ تيَجةسيَت تا دةطاتة ثاسيَضطاى دياهة

ى ثيادة كشدووة وةختآ طةداْ "ثاكتاوى سةطةصيى ثيَضةواُة"ًةَهبةُذى يةكيَتى ُيؼتيٌاُيؽ هة خاُةقني بةوة تؤًةتباسة كة 
ئةَ سةفتاسة يةكاليةُاُة ٓاوطةُطى دميؤطشافى تيَلذةدةْ و باسطشرييةكة . دا دةسكشدووة2003خيَضاُى ػيعةي عةسةبى هة 

. توُذوتيزتش دةكةُةوة
 

  



هةَلوَيشتى بةهةِرةشةى توركيا 
 

تةُاُةت هة كاتى خؤ . طؤسِاُلاسييةكاُى ُاو كةسكوون صةُطى خةتةسياْ هة ُاو توسكيا هيَذا كة كوسديَلى صؤسى ىلَ دةرى
ئاًادةكشدْ بؤ دةُطى ئاصادى عيَشاق، توسكيا بة ػيَوةيةكى طةوسة هة ئةطةسى مجودوَهى كوسد ُيطةساْ بوو، كة بةسةو كةسكوون 

ببضوآْ، دواتش ئةَ ئةطةسة بة ٓاوثةمياُيَتى كوسد و ئةًةسيلا يةكالبؤوة كة سوودةدات، بؤية ثةسهةًاُى توسكيا ساصى ُةبوو هة 
هةو كاتةوة ئيرت بة ػيَوةيةكى . (21)توسكياوة ٓيض ئاطاُلاسييةن بؤ ئةًةسيلا بلشآ كة بةسةى باكووس هة درى طةداَ بلاتةوة

طؼتى طياطةتى توسكيا هةباسةى كةسكوون و باكووسى عيَشاق و كوسدةكاُةوة تا سادةيةكى صؤس ثةسضةكشداساُةية و كاسداُةوةى صؤسى 
. توسكيا خؤيؼى دةصاُآ كة ئةطةس كاس هة كاستشاصا صؤس صةسةس دةكات. (22)ثيَوة دياسة

 
: بةرذةوةندى زيندوو و هَيَلى سوورى طؤِراو - أ

ئةو كاتةى هة ثامشاوةكاُى ئيٌجشاتؤسى عومساُى دةوَهةتى توسكيا دسوطتلشا ُاضاسكشا واص هة ٓةًوو داخواصييةكاُى طةباسةت بة 
بٔيَِيَت و، ٓيَضى صاَهى بةسيتاُيا كة دةيضاُى ض طاًاُيَلى طشوػتى هةو ُاوضةيةدا ٓةية هلاُذى بة دةوَهةتى " وياليةتى ًوطىَ"

بةَ كاسة ٓةس ئةوةى ىلَ ُةكةوتةوة كة عيَشاق طاًاُيَلى ُةوتيِةى دةطتلةوت، بةَهلو طةىل كوسديؽ ثاسضة . ُويَى عيَشاقةوة
دا بةَهيَِى ئةوةى ثآ دسابوو دةوَهةتى بؤ دسوطت بلشآ 1920هة  (Sevres)ثاسضةتش كشا كة ثيَؼرت بةثيَى ثةمياُِاًةى طيعةس 

. (23)كةضى دواى طآ طاأل بةثيَى ثةمياُِاًةى هؤصاْ هيَى بيَبةؾ كشا
 ًويؤُيؽ هة باكووسى عيَشاقذا دةريّ كة 5 ًويؤْ كوسد هة باػووسى سؤرٓةآلتى توسكيادا و ُضيلةى 15 تا 12ئةًشِؤ 

بووْ و سؤَهى دةوَهةتى . طةسةسِاى ئةوةى ئوًيَذيؼياْ كةَ بؤتةوة، بةآلَ ٓةس خةوْ بةوةوة دةبيِّ كة دةوَهةتى طةسبةخؤياْ ٓةبيَت
عيَشاق هة باػووسى توسكيادا و ئاواتة ُةتةوةييةكاُى كوسد هةًبةس و ئةوبةسى طِووسةكةى دوو بضويَِةسة طرتاتيذييةكةى توسكيا 

توسكيا . دا ئةو سيَباصةى ٓةبآ2003 و بة تايبةتيؽ هة كؤتايى طاَهى 1991بووْ كة ثاَهياْ ثيَوةُا هة ثةسةطةُذُةكاُى طاَهى 
طِووسى بة ئةوسوثاوةية و دوا ختوبى ٓاوثةمياُيَتى باكووسى ئةتَوةطيية و ضةُذ دةيةيةكة ضاوى بشِيوةتة سؤرئاوا و خةوْ بةوةوة 

دةبيِآ كة بة تةواوةتى تيَلةَهى داًةصساوةكاُى سؤرئاوا بيَت، بؤية سةصى ُةكشدووة خؤى بطويَِيَتة كيَؼةكاُى سؤرٓةآلتى 
طةسُر دةدةيّ كة ػةسِى . ُاوةسِاطت، بةآلَ ٓةوَهيؼى داوة كة باصسطاُى و طةسًاية طوصاسييةكاُيؼى بةو اليةدا فشاواْ بلات

. (24)بةسثا بوو، توسكيا صؤس بة وسياييةوة ضاوديَشى دةكشد، بةآلَ بيَاليةُاُة ًايةوة (1988-1980)ئيَشاْ هة - عيَشاق
ئةُكةسة واى دةبيِىَ كة ٓيَضى عيَشاق و يةكيَتى خاكةكةى هةو ًةتشطيياُةى كةَ كشدؤتةوة كة دةػىَ هة سيَى طةًةكةسة 

بةسثشطيَلى طةوسة هة وةصاسةتى دةسةوةى توسكيا هة . ٓةسيٌَايةتييةكاُةوة تووػى ببآ، بة تايبةتيؽ هةاليةُى ئيَشاْ و طعودييةوة
ٓةًيؼة : " ئةَ ًةطةهةيةى بةجمؤسة سووْ كشدةوة كة2004ى تؼشيِى يةكةًى 27دمياُةيةكذا هةطةأل كشايظض طشوخ سؤرى 

ٓةسضةُذة .. عيَشاق هة ُاوضةكةدا تومخى ٓاوطةُطى بووة و دةوَهةتةكاُى ديلةى ُاضاسكشدووة كة هة ساَهةتى ديفاعذا بّ
ئةَهتةسُاتيعيَليؽ بؤ خؤى هة ُاوضةكةدا ُابيِيَتةوة، بةآلَ ُيطةساُى ٓةسة طةوسةى توسكيا هةوةية كة عيَشاق هةبةس يةن ٓةَهوةػىَ 

(.  (ياْ ُةًيَِآ و ئةًيؽ ئاًاددة ُيية ئةو ٓاوطةُطيية سابطشيَ
ئةويؽ ئةوةية كة ػةسِيَلى ُاوخؤيى هة عيَشاقذا بةسثا . توسكيا طيِاسيؤيةكى بة ًؤتةكةى هة خةياَهذاية طةباسةت بة عيَشاق

ياْ ػتيَلى ديلةى هةو دؤسة سوودةدات، ئةوطا كوسدةكاْ بؤ ئةوةى . دةبيَت و كوسد هة باكووس دةوَهةتيَم بؤ خؤياْ ثيَلذةٓيَِّ
ُاوضةكةى خؤياْ بجاسيَضْ هة ُاوةُذى سوخاو ديا دةبِةوة، ئيِذا بة بياُووى ًيَزوويى و ثيَويظتى ئابووسى كةسكووكيؽ بة 

دا ئةطةس بةُاويؽ ُاوي دةوَهةتي كوسدطتاُى ُةبآ، بةآلَ هة ساطتيذا . ُاوضةكةياُةوة دةهليَِّ و كوسدطتاُى طةسبةخؤ ثيَلذةٓيَِّ
وةىلَ كوسدةكاْ يةكطشتوو ُني و ئةُكةسة ثيَيواية ثاستى دميوكشاتى كوسدطتاْ و يةكيَتى ُيؼتيٌاُى كوسدطتاْ هةطةس . وا دةبيَت



هةًةؾ صياتش ئةُكةسة هةو بشِوايةداية كة . سوكٌشِاُيَتى ئةَ قةواسة ُويَية دةبيَتة ػةسِياْ و ئيرت هةويَؽ ئاراوة بةسثا دةبيَت
دسوطتبووُى دةوَهةتى كوسدى با ػوؤق و ُاديَطرييؽ بيَت، ٓاُى ػيعةكاُى باػووس دةدات، كة طةوسةتشيّ يةدةطى ُةوتى عيَشاق 

ئةًةؾ ديَوةصًةى ئاصادبووُى ػيعة صيِذوو دةكاتةوة كة هة . هة ريَش خاكةكةياُذاية، ئةواُيؽ طةسبةخؤيى خؤياْ ساطةيةُّ
ٓةػتاكاُى طةدةى بيظتذا باسطشرى صؤسى هة ُاوضةكةدا دسوطتلشد و ٓةس بةو ٓؤيةػةوة عةسةب ٓاوكاسى طةوسة و صؤسى عيَشاقياْ 

. (25)هة دةُطةكةيذا هةطةأل ئيَشاْ كشد 
ضاوديَشيَلى توسكيؽ ثيَيواية دسوطتبووُى دةوَهةتيَلى كوسدى هة باكووسى عيَشاقذا، كةسكوون ضةقة ئابووسييةكةى بيَت، دةبيَتة 

ضوُلة طةسكةوتِى ئابووسيياُةى قةواسةيةكى وا دةبيَتة دآ بايةخى كوسدةكاُى .. دة طاأل ئاراوة و ُاديَطرييى: "ٓؤي
كاتآ كة بايةخى ئابووسيى باكووسي عيَشاق بة ٓؤى ُةوت و باصسطاُييةوة طةوسة دةبيَت و، : " تويَزةسيَلى ديلة دةَهآ. (26)"توسكيا

خؤػطوصةساُى بة ػيَوةيةكى صةق ُاكؤن دةوةطتآ هةطةأل ٓةراسيى باػووسى سؤرٓةآلتى توسكيا، ئةوا كوسدةكاُى توسكيا كة 
ٓةُذيَلياْ الطرييى هة ًةطعود باسصاُى طةسؤكى ثاستى دميوكشاتى كوسدطتاْ دةكةْ، الُى صؤس ًةيوياْ بةالى بشا كوسدةكاُى 

بة واتايةكى ديلة ًةتشطييةكة هةوةداية كة طةسكةوتِى كوسد كَوجة هة ٓةطتى دياخواصى كوسداْ هة . (27)"عيَشاقياُذا دةضيَت 
. (28)باػووسى سؤرٓةآلتى توسكيا ٓةَهذةطتيَِآ 

. (29)بةَ ٓؤياُةوة داًةصساُذُى دةوَهةتيَلى كوسدى كة كةسكووكيؽ يةكيَم بيَت هة ثيَلٔاتةكاُى ٓيََوى طووسة بةالى توسكياوة
واتة هةطةس ئةو خاكةى كة )تا ئيَظتاؾ سووْ ُيية كة ئايا دسوطتلشدُى دةوَهةتيَلى كوسدى طةسبةخؤ بةبآ كةسكووكيؽ 

. (30)ٓةس ديَى سةصاًةُذى ُيية؟  (ةوة بةسِيَوةى دةبات1992سلووًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ هة طاَهى 
ٓيََوة طووسةكاُى توسكيا ٓةسطيض ديَطري ُةبووْ و صوو صوو طؤسِاوْ بة تايبةتيؽ كة ئةَ وآلتة ٓةويَ دةدات ئةُذاًيَتى يةكيَتى 

ثيَؼرت تةُاُةت فيذساَهييةتيؽ بؤ توسكيا ٓيََوى طووس بوو كةضى ثاؾ ئاَهوطؤسِةكاُى دواى دةُط و كة . ئةوسوثاى دةطت بلةوآ
توسكيا خؤيؼى صاُى دةطةآلتيَلى ئةوتؤى ُيية كاس هة ثةسةطةُذُةكاُى ئةو ديو طِووس بلات، صؤس بيَذةُطاُة ئةَ ٓيََوة طووسة 

. ٓةَهطريا
ٓيََوة طووسةكامناْ كةًيَم صيادة . ساطتة ئيَظتا سلووًةتى توسكيا بة سيَطةضاسةى فيذساَهى ساصيية: "بةسثشطيَلى طةوسة دةَهيَت

طةسهيظتى ئةسكةكاُى ئةًشِؤًاْ ثاساطتِى يةكيتآ خاكى عيَشاقة ئةًةؾ بة ديذى ئيٌَة ًاُاى واية بة . سؤيى تيَذا بوو
هةًة صياتش وتى كة دةبيَت كةسكوون باسيَلى تايبةت و ئيذاسةيةكى دياواصى ٓةبيَت تةستيباتى دةطتووسى بؤ ". فيذساَهييةت ساصيّ

: ديبوؤًاتلاسيَلى سؤرئاوايى هةًباسةيةوة ٓاوٓةَهويظتة و دةَهىَ. (31)كشابيَت و هة سيفشاُذؤًيَلى طؼتيذا ثةطةُذ بلشآ
سلووًةتى توسكيا واى هئَاتووة كة بةبريؤكةى قةواسةيةكى كوسدى هة باكووسى عيَشاق ساصى بيَت، بةآلَ ُاتواُيَت بةوة ساصي بيَت "

دةوَهةتيَلى هةو دؤسة . (واتة كةسكووكى تيَذا بيَت)كة دةوَهةتيَلي طةسبةخؤي كوسدي ٓةبيَ صايَ بيَت بةطةس طةسضاوةكاُى وصةدا 
هةواُةية ئةَ : "ئيِذا ئةو ديبوؤًاتلاسة سؤرئاوايية بة كشايظض طشوثى وت" ًةتشطييةكى كوػِذةية بؤ ئاطايؼى دةوَهةتى توسكيا

. (32)"تيَشِواُيِة صيادةسؤيى تيَذا بيَت، بةآلَ دةُةسِاَهة توسكةكاْ بةجمؤسةى دةبيِّ
ٓةس هةَ سيَضلةيةدا بوو كة توسكيا ثيَى وابوو هيَذواُةكةى باسصاُى، طةسؤكى ثاستى دميوكشاتى كوسدطتاْ هة تؼشيِى يةكةًى 

ٓةسوةٓا بةو . بة ػيَوةيةكى صؤس تايبةت ئيظتيفضاصى بوو (كوسدةكاْ بؤ ًافةكاُياْ هة كةسكوون دةدةُطّ):  دا كة وتى2004
دؤسة هيَلذسايةوة كة ساطةياُذُى ُياصى ػةسِكشدُة هة ثيَِاوى كةسكوون و ٓةُطاويَلة بؤُى ئةوةى ىلَ دةكشآ كوسد ٓةوَهى 

ٓةسضةُذة ٓةُذيَم بايةخى ئةَ هيَذواُةى باسصاُيياْ كةَ كشدةوة بةو ًاُايةى كة ٓةَهويَظتطةهيَلة هة . (33)طةسبةخؤيى بذات
ضواسضيَوةى ثيَويظتييةكاُى ٓةَهبزاسدُذا، كةضى قظةيةكى واؾ بآلوبؤوة كة ثيَذةضىَ ُيؼاُةى صاَهبووُى طةسباصاْ بيَت بةطةس 

ٓةصاس طةسباص ثيَلٔاتووة هةطةس طِووسْ و ئاًاددةْ بؤ دةُط ئةطةس 20طياطةتذا هة توسكيا، طواية ٓيَضيَلى توسكيا كة هة 
. (34)باسصاُى قظةكاُى خؤى ديَبةدآ كشد

 



: طةمةكردن بة كارتى توركمان- ب
كاسيطةسيي توسكيا هة سووبةسِووبووُةوةى ئةطةسةكاُى ثةسةطةُذُى باسودؤخى عيَشاق، بةتايبةتيؽ بة ٓةسِةػةى هةػلشكيَؼى، 

كاسيَلى هةجمؤسة صؤس صياتش كاسيطةس . صؤس طِووسداسة، بةآلَ بؤ منووُة، دةتواُآ ًةسصى خابووس داخبات و ئابووسى كوسد خبِليَِآ
ٓةسوةٓا دةتواُيَت ئةو بؤسيية ُةوتة داخبات كة باكووسى عيَشاق بة دةسياى . ئةبيَت ئةطةس طووسيا و ئيَشاُيؽ وةن توسكيا بلةْ

. (35)طجى ُاوةسِاطتةوة دةبةطتيَتةوة
ئةَ . بؤ ثتةوكشدْ و فشاواُلشدُى تواُاكاُى ًاُؤسى خؤى، توسكيا ثةسةى بة ثةيوةُذييةكاُى داوة هةطةأل توسكٌاُةكاُى عيَشاق
. (36)داهييةية بة سةضةَهةن دياواصْ هة ُةتةوةى توسن، بةآلَ صؤس بة توُذى طوصاسػت هة ٓةطتى ُةتةوايةتى الطريى توسكيا دةكةْ

يةكيَم هة . (37)ٓةسضةُذة رًاسةى ساطتةقيِةى ئةَ كؤًةَهة ئةتِيية ُةصاُشاوة، بةآلَ بة دووةًني كةًايةتى ديَت هة ثاػى كوسد
هة توسكيا، كةسكوون ٓةًيؼة وةن ػاسيَلى توسكٌاُى ُاطشاوة و كوسد هة طوُذةكاُةوة وةكو غةواسة و بياُي : "ضاوديَشاْ دةَهآ

. (38)ٓاتووُةتة ػاسةكةوة 
بةو ٓؤيةوة . هة ًاوةى طاآلُى طةدةى بيظتذا، كوسدةكاْ هةو ػاساُةدا ديَطريبووْ كة ثؼت بة ئابووسى ثرتؤيَ دةبةطنت

سؤرُاًةُووطيَلى توسن ئةَ . ُيطةساُى و دَهةسِاوكيَى توسكٌاُةكاْ صياتش بوو، بةآلَ بة هووتبةسصيؼةوة تةًاػاى كوسدياْ دةكشد
ساَهةتى خؤبةصهضاُيِة ضيِايةتييةى توسكٌاُةكاْ هة درى كوسدةكاْ بةوة تةفظري دةكات كة توسكٌاُةكاْ هة طةسدةًى عومساُيذا 

ئةطياد و طةوسة ئةفظةس و باصسطاْ و ثيؼةوةس بووْ كةضى صؤسبةى ٓةسة صؤسى كوسدةكاْ دووتياس و طةثاْ و طةسباصى ثيادة 
وةكو ئةفشيكياييةكاْ هة ئةًةسيلا، كوسدةكاْ هة عيَشاق خضًةتلاس و بةسدةطت : " ثريةًيَشديَلى توسكٌاُيؽ دةَهآ. (39)بووْ
كة سلووًةتى عيَشاقيؽ طوُذةكاُياُى بؤسدوًاْ كشد، بة رًاسةى صياتش كؤضياْ بؤ . وسدة وسدة هةَ ػاساُة ُيؼتةدآ بووْ. بووْ

 و، هة ٓةُطاويَليؼذا كة بةٓةُطاويَلى ئاصاسبةخؼى دةصاُني سلووًةتى ئيِتيذاب صًاُى خويَِذُى هة (40)ُاو ػاسةكاْ كشد
. (41)" توسكييةوة كشد بة كوسدى، صًاُى خضًةتلاساْ

بةسِاى ضةُذيّ ضاوديَش توسكيا توسكٌاُى وةن بةٓاُة بةكاسٓيَِاوة بؤ دةطتيَوةسداْ هة عيَشاقذا تا بةسرةوةُذيية صيِذووةكاُى هة 
هةًةدا ئيؼى هةطةس ئةو توسِةبووْ و دَهةسِاوكةية كشدووة كة الى توسكٌاُةكاْ بةساًبةس هيَؼاوى كوسدة طةسِاوةكاْ . باكووس بجاسيَضآ

سؤرُاًةُووطيَلى . ُاو توسكيا ٓةية بؤ هةػلشكيَؼيدسوطت بووة و بةكاسى ٓيَِاوة بؤ وسوراُذُى ئةو ٓةطت و طؤصة الطريةى هة 
." توسكيا تةُيا دة طاأل دةبيَت بايةخ بةًةطةهةى توسكٌاْ دةدات بة تايبةتى كة ػةسِى ُاوخؤ هة كوسدطتاْ بةسثا بوو: "توسن دةَهآ

(42)"ئةوكاتة ًةطةهةى توسكٌاْ بةالى ٓيَضى ساطرتِةوى توسكياوة سةٓةُذيَلى ئايذيؤهؤدى وةسطشت: "ٓةسوةٓا دةَهآ
 بةطوتةى 0

. ئةًة ًاُاى واُيية كة بايةخذاُى توسكيا بة توسكٌاْ ٓةَهبةطرتاو بيَت، بةَهلو ئيظتيغالي كشا:"ديبوؤًاتيَلى سؤرئاواييؽ بيَت
توسكةكاْ بة دسيَزايى سوكٌشِاُيَتى طةداَ و دةوساُى تةعشيب دةسٓةق بة توسكٌاُةكاْ بيَذةُط بووْ و دةطتجيَؼدةسييةكاْ ُةكشدووة 

بؤ ٓةُطاويَلى تايبةت هةو باسةيةوة، كةضى ئةًشِؤ دةصاُّ ًةطةهةكة هةالى دةًاوةسى توسكى دآ دةكاتةوة كةوتووُةتة دووَهة، ٓةس 
 ".هة ساطتيؼذا فؼاسيَلى ساطتةقيِةؾ ٓةية

بةسة . بةسةى توسكٌاُى عيَشاقى ئةو ئاًشِاصة طةسةكييةية كة توسكيا  بةكاسى ٓيَِا بؤ كشدُةوةى دؤطيَى توسكٌاُةكاْ
سيَلدشاويَلة دةصطاكاُى ئاطايؼى توسكيا بة ثاسة و ثوىل سلووًةتى توسكيا هة ُاوةسِاطتى ُةوةدةكاُى طةدةى بيظتذا دسوطتياْ 

. (43)كشد
بةسةى توسكٌاُى ٓةس ٓةوَهى ئةوةى داوة كة توسكٌاُةكاْ هة ريَش يةن ضةتشدا كؤبلاتةوة بةو سيَية كة طوصاسػت هة دَهةسِاوكةى 

دةًاُةوآ ٓيَضةكاُى توسكيا بيَِة : "ئةُذاًيَلى طةسكشدايةتى بةسةؾ وتى. ئةواْ بلات و داوا هة توسكيا بلةْ دةخاهةت بلات
ضؤْ دةكشآ بةوة ساصى بني كة ئةوةى ٓى ئيٌَة بوو هيٌَاْ صةوت بلةْ؟ كوسدةكاْ . كةسكووكةوة، ضوُلة كوسدةكاْ ُاكؼيَِةوة

". (44)ٓةسطيضاو ٓةسطيض خؤبةخؤ هة كةسكوون ُاكؼيَِةوة، بةآلَ كة توسكيا ٓات ٓةَهذيَّ 



، (45)ضوُلة بةسة بة دةطتى دةسةكى دسوطت كشاوة تةُاُةت هة ُاو خودى توسكٌاُةكاُى عيَشاقيؼذا سؤَهى ئةو هة باكووسدا ًايةى ًؼتوًشِ بووة
بةآلَ هة ُاو توسكيادا بة ثيَضةواُةوة واثيَذةضآ دةًاوةس ئاطاى هةوة ُةبيَت كة سلووًةتةكةياْ سؤَهى ٓةية هة ئاراوةُاُةوة هة باكووسى عيَشاق دا سؤَهى 

. (46)ٓةية ياْ ئةَ دةًاوةسة ٓةس هة بِاغةوة بايةخ بةَ ًةطةهةية ُادةْ
داهييةى توسكٌاْ دةصاُّ ساى باو ئةوةية كة سيؼةى بةسة سيؼةيةكى بياُيية و ئةَ طيفةتة بةطةس ٓةًوو توسكٌاُيؼذا 

ئيٌَة ثيَويظتٌاْ بة توسكياية كة مباُجاسيَضآ، بةآلَ كة ئيٌَة ببيِة : "ػلاوةتةوة، بؤية توسكٌاُيَلى ٓةَهظوسِاوى طةسبةخؤ دةَهيَت
ئةُذاًي يةكطشتووى ئيظالًى توسكٌاْ ُيطةساُى خؤى  (تةسظني كةٓية)". هكيَلي سلووًةتي توسكيا ئيرت ساطتطؤييٌاْ ُاًيَينَ

ًّ درى دةطتيَوةسداُي :" هةو سيعايةت كشدُةى توسكيا بؤ بةسةى توسكٌاُى دةسبشِى كة دةػىَ هةػلشكيَؼى ىلَ بلةويَتةوة و وتى
طةسباصيى توسكياَ، ئيٌَة عيَشاقني و دةبيَت كيَؼةكامناْ خؤًاْ ضاسةطةسياْ بلةيّ، ئةطةس ٓيَضةكاُى توسكيا ٓاتِة عيَشاقةوة طوسيا 

". ئيٌَة تةُيا ثيَويظتٌاْ بة ٓاسيلاسى توسكياية و ٓيضى ديلة ُا. و ئيَشاُيؽ وا دةكةْ
 

 

 

: مشتومِر لةبارةى لةشلركَيشييةوة- ج
بة ػيَوةيةكى طؼتى هة توسكيا وا تةًاػاى هةػلشكيَؼى توسكيا دةكةْ بؤ ُاو عيَشاق وةن ثشؤرةوةآلًيَم بؤ 

ٓةًووؾ هةطةس ئةوة كؤكّ ئةَ صاَهبووُة ٓةسِةػة . دةطتبةطةسداطشتِى ثيَؼبيِيلشاو ياْ ساطتةقيِةى كوسدةكاْ بةطةس كةسكووكذا
. ى توسكٌاْ خؤى هة خؤيذا هةػلشكيَؼى توسكيا خيَشاتش دةكات"ًةطةهة"هة ساطتيذا ٓةَهبةطتِى . هة ًافةكاُى توسكٌاْ دةكات

 طةسباصى ٓيَضى تايبةتى توسكيا هة باكووسى 3000تا 1500: "ديبوؤًاتيَلى سؤرئاوايى هة ئةُكةسة بة كشايظض طشوثى وت
ةوة بة 2003ئةَ ٓيَضة هة ُضيم طِووسة و هة ئاداسى . عيَشاقذاْ، بةآلَ هةباسةى ئةسن و ضاالكييةكاُياُةوة صاُياسى صؤس كةًة
بةآلَ .  بةٓؤى دةُطةوة كؤضشِةو بلةْ بةسةو توسكيا1991بياُووى ئةوةوة ٓاتووة كة سآ هةو كوسداُة بطشآ كة هةواُةية وةكو 

ٓةُذيَم ساثؤست ئاًارة بةوة دةكةْ كة بةػيَم هةَ ٓيَضة هة ُضيم ًوطىَ و كةسكوون و تةهةعفةسة و ئةطةس ثيَويظتى كشد صؤستشيؽ 
". دةكشآ

 دا سووداويَم سوويذا 2003ئةوة بوو هة تةمموصى . وةكو ضاوةسِواُلشاو بوو، بةبووُى ئةَ ٓيَضة ٓةطتى كوسدةكاْ كَوجةى طةُذ
ثؤهيظى كوسد هة طويٌَاُى رًاسةيةن ضةكذاسى دةطتطري كشد، ضوُلة طوًاُى ىلَ . ػةسًةصاسييةكى صؤسى بؤ توسكيا دسوطت كشد

كشدبووْ كة خؤياْ ئاًاددةكشدووة بؤ تريؤسكشدُى ثاسيَضطاسى كةسكوون دوايى دةسكةوت ٓةًووياْ طةسباصى ٓيَضى تايبةتى 
ثاؾ ئةَ طوسصة ئيِذا سلووًةتى توسكيا طةباسةت بةو طياطةتةى هة باكووسى عيَشاقذا ثيادةدةكشآ، ٓةُذآ دةطةآلتى . توسكياْ

داسيَلى ديلة هة تؼشيِى . بةآلَ هةويَبووُة طةسباصييةكةى توسكيا هة باكووسى عيَشاقذا ٓةسوةكو خؤى ًايةوة. هة طوثا طةُذةوة
 دا تشوطلايى دةسفةتيَلى ديلة دةسكةوت، بةتايبةتيؽ كةباسى ئةًِى عيَشاق تيَلضوو و ئةًةسيلاؾ ٓةوَهى 2003يةكةًى 

دةدا دةوَهةتاُى دساوطآ طةسباصى خؤياْ بِيَشْ بؤ ٓاسيلاسيلشدُى هة طةقاًطرييى وةصعةكةدا، ئةوة بوو ثةسهةًاْ ثيَؼِياسةكةى 
.  ٓةصاس طةسباص سةواُةى عيَشاق بلات، بةآلَ ئةَ ثيَؼِياسة طةسكشدة كوسدةكاُى صؤس توسِة كشد10سلووًةتى قبووأل كشد كة 

ٓؤػياس صيَباسى وةصيشى دةسةوةى عيَشاق و ٓةُذآ هة ئةُذاًاُى ئةجنووًةُى سوكٌيؽ توسكياياْ بةوة تاواُباس كشد كة ثيالُى 
. داسِيَزساوى هة كؤُةوةى ٓةية بؤ داطريكشدُى بريةُةوتةكاُى ًوطىَ و كةسكوون

دا خةَهلي طعيى كورساْ و ئاواسةبووْ، ئؤثاساطيؤُة طةسباصييةكاُى 2004هة كاتى سووداوةكاُى تةهةعفةسدا هة ئةيووىل 
ئةًةسيلا ٓةوَهياْ دةدا كاس و كشداسةكاُى ياخيبوواْ ساطشْ، كةضي طةسةسِاى ئةو ٓةآليةى هة ُاو توسكيادا بةسص ببووةوة كة طواية 

. هة درى توسكٌاُةكاْ بةسثاية، ٓيَضةكاُى توسكيا كةهةو ُاوضةية بووْ بيَاليةُاُة ًاُةوة" ثاكتاوى سةطةصيى"هة تةهةعفةس 



ئةَ ئةصًووُاُة بةَهطةى ئةوةْ كة بادى طياطيبووُى ٓيَضة تايبةتةكاُى توسكيا هة باكووسى عيَشاق كة طواية ُيَشدساوْ بؤ 
ثاساطتِى توسكٌاُةكاْ و هة ساطتيؼذا ئاًاجنةكةى ئةوةية سآ ُةدةْ دةوَهةتى كوسدى دسوطت ببآ، باديَلى صؤسة و ئةَ ٓيَضاُة 

. سووبةسِووى ًكاوةًةتيَلى دةطوساُةى دةُطاوةسة كوسدةكاْ دةبِةوة كةهة ػةسِة دؤساودؤسةكاُذا ػاسةصاييةكى صؤسياْ كؤكشدؤتةوة
ٓةسوةٓا هةبةس سؤػِايى ضاكبووُى ثةيوةُذى توسكيا هةطةأل يةكيَتى ئةوسوثا ئةو طؤسِاُلاسيية طشُطاُةى طةباسةت بة ثيَطةى 

. ُيَودةوَهةتى توسكيا سووياُذاوة وا ثيَذةضىَ ٓاُذةس ُةبّ، كة توسكيا خؤى هة كشدةوةيةكى هةوة فشاواُرتى طةسباصى بطويَِآ
. ًةيوى طةسكيَؼى توسكيا بؤتة ثامشاوةيةكى سابشدوو، توسكيا ئيَظتا دةصاُىَ كة هيَى خؤؾ ُابّ:"ديبوؤًاتيَم هةًباسةيةوة وتى

ٓةًوو ٓةسِةػةكاُى دةطتوةسداْ هة باكووسى عيَشاقيؽ طةمليَِشاوة كة ثشِوثوضّ و ئيَظتا ضاوديَشييةكى ًةدةُى صؤس صياتش هةوةى 
طوثا بريوسِاى تايبةتى خؤى ٓةية . سابشدوو بةطةس سةفتاسةكاُى طوثاوةية و طوثاؾ خةسيلة ًتٌاُةى طياطى ثةيذا دةكاتةوة

". طةباسةت بة عيَشاق، بةآلَ طياطةتيَلى تايبةتى ُيية
داواى ساطرتِةوةكاْ كة توسكيا : "ٓاوكات كؤبووُةوةيةكى ضاوديَشاْ و تويَزةسةواْ هة ئةطتةُبؤيَ ئةوةى دووثات كشدةوة كة

ٓةسضةُذة توسكيا بةسدةواَ هة ٓةًوو بؤُةيةكذا باطى هةػلشكيَؼى . هةػلشكيَؼى بلات، ديذوبؤضووُى طوثا عةكع ُاكاتةوة
دةكات، بةآلَ ٓةس خؤيؼى باؾ دةصاُىَ كة هةطةس ئةسص بادةكةى يةكذاس طةوسة دةبيَت، واتة قوبشطيَلى ديلةى تووؾ 

. (47)"دةبيَت
بةآلَ ٓةًوواْ ٓةطت بةَ ًتٌاُةية ُاكةْ و هيَذواُةكاُى سلووًةت ًةصةُذةى بةيةكرت ُاكؤن و ٓةُذآ دَهةسِاوكةيؽ دسوطت 

. دةكةْ
كشدةوةى توُذسِؤ تةُاُةت كة هة سووكةػيؼذا وا دياس بّ كة ُاعةقآلُني، بةآلَ هةواُةية ٓةس كاسداُةوةى توُذسِؤ دسوطت بلات 

سلووًةتيؽ، وةن يةكيَم هة تويَزةسةواْ ئاًارةى ثيَلشد، ٓةًوو . و صياُيؽ بة بةسرةوةُذيية دووسخايةُةكاُى توسكيا بطةيةُّ
بةتةواوةتى "ئاًادةػة . ػتيَم دةكات بؤ ثاساطتِى توسكٌاُةكاْ هة كةسكوون، ئةطةس كوسدةكاْ دووآلْ بؤ داطريكشدُى ػاسةكة

: ديبوؤًاتيَلى سؤرئاواييؽ هةًباسةيةوة وتى". دةسةجناًةكاُى ئةَ  كشدةوةيةى هة ئةطتؤ بطشآ وةن ضؤْ هة قوبشغ كشدوويةتى
". صياْ بةخؤطةياُذْ ًةطةهةيةكة توسكةكاْ صؤس ػاسةصاْ تيَيذا"

 
: رةهةندى نَيودةوَلةتيى- د

توسكيا هة ُاو خودى خؤيذا طةباسةت بةوةى هة باكووسى عيَشاق ضى بلات دابةػة بةطةس ضةُذ تةورًيَلذا، ٓةَهويَظتى 
ئةًةسيلاؾ كة تةُيا ٓيَضيَلة دةتواُآ ٓاوكاسبيَت بؤ دؤصيِةوةى سيَطةضاسةيةكى ئاػتيياُة بؤ كةسكوون بة ٓةَهويَظتيَلى 

بةالى توسكياوة طياطةتى ئةًةسيلا هة باكووسى عيَشاقذا ُةبووُى طياطةتة، ضوُلة هةاليةكةوة . ُةطةتيغ و سقٔةَهظيَّ دةبيِيَت
، هة اليةكى ديلةػةوة قةسصاسى كوسدةكاُة كةهة كاتى دةُطذا صؤسياْ ٓاسيلاسى (48)صؤس طةسقاَهى قةيشاُى ئةوةدواى عيَشاقة

كشد، ٓةسوةٓا دوودَهة هةوةى ثيَؽ بة ثاستى دميوكشاتى كوسدطتاْ و يةكيَتى ُيؼتيٌاُى كوسدطتاْ بطشآ ضوُلة دوو سضبّ 
ٓاوكات طياطةتيَلى . ئايذيؤهؤدييةتى عةملاُياْ ٓةيةو باػرتيّ دوو خةياسْ بؤ هة ثةساويَضكشدُى سةوتى ئيظالًى هة ُاو كوسداُذا

دواى داًةصساُذُى ئةجنووًةُى سوكٍ هة طاَهى )ضاالكى ثيادة ُةكشدووة بؤ طووكلشدُى ئةو باسطشرييةى هة كةسكووكذا ٓةية 
 ًويؤْ دؤالسى بؤ كوسدة ساطويَضساوةكاُى كةسكوون تةسخاْ كشووة، بةآلَ ثيَويظتى بة 50ٓةسضةُذة ئةًةسيلا . (دا2003

. (49)ُةخؼةيةكى طةستاطةسى ٓةية و هة ساَهى ساصسدا ػتيَلى ئةوتؤ دياس ُيية كة ئةًةسيلا بؤ كةسكوون ئيؼيَلى دذى بلات
توسكيا هةوة دةتشطآ : "باسودؤخةكة بةودؤسة كة ديبوؤًاتيَلى سؤرئاوايى بة ضشِكشاوةيى باطى دةكات بشيتيية هةوةى كة

". ئةًةسيلا هة كيَؼةى كةسكوون بة ئاطا ُةيةت تا ئةو كاتةى كاس هة كاس دةتشاصيَ



ثشؤطةكةى تةهةعفةس ئاطةواسيَلى ُةطةتيعى هةطةس ثةيوةُذى ُيَواْ توسكيا و ئةًةسيلا دئَيَؼتووة، ئةو كاتةى وآلتة 
دا بةسيَدظت بؤ سيؼةكيَؼلشدُى ياخيبووةكاْ وةصيشى 2004ى ئةيووىل 9يةكطشتووةكاْ ٓيَشػيَلى ئامساُى و ثيادةيى هة 

و ٓةسِةػةى " بةكاسٓيَِاُى صيادةسِؤيى ٓيَض درى ًةدةُييةكاْ: "دةسةوةى توسكيا عبذاهوة طوي ئةوةى ًةسلوَ كشد كة ُاوى ُابوو
سلووًةتى توسكيا هة ٓةًوو بواسةكاُذا ػةساكةتى خؤى هةطةأل ئةًةسيلا هة ُاو "ئةوةيؼى كشد كة ئةطةس ثشؤطةكة بةسدةواَ بيَت 

. (50)" عيَشاقذا كؤتايى ثيَذةٓيَِيَت
سلووًةتى توسكيا تيَِاطات بؤضى ئةًةسيلا كة صؤس باطى دةُط هة درى تريؤس دةكات، : "ٓةًاْ ديبوؤًاتى سؤرئاوايى دةَهآ
 دةُطاوةسى هة طِووس ثةسِيوُةتةوة، ٓيضى ُةكشدووة و 1500 كة هة سوصةيشاُةوة PPKهة درى ثاستى كشيَلاساُى كوسدطتاْ 

. (51)"ُايلات
توسكيا ثؼتى بة ئةًةسيلا بةطتبوو كة بةَهيَِةكاُى بلاتة كشداس و طةسباصةكاُى بِيَشيَت بؤ تيَلؼلاُذُى ثاستى كشيَلاساُى 

بةس هةطةسداُةكةيؼى بؤ توسكيا . دا سيؼةكيَؽ كشد2003كوسدطتاْ وةن ئةوةى كة دةُطاوةسةكاُى ئةُظاسوهئيظالًى هة ئاداسى 
ثيَلةوة كاسدةكةيّ بؤ : "طةسؤن بؤؾ بةَهيَِيذا ياسًةتى سلووًةتى توسكيا و عيَشاق بذات بؤ هةُاوبشدُى ئةو سيَلدشاوة و وتى

ئيٌَة ساوةدووى تريؤسطتاْ دةكةيّ و كة سيَلدشاويَليؼٌاْ ُاو ُا تريؤسيظت ئةوة ئيٌَة . هةُاوبشدُى ثاستى كشيَلاساُى كوسدطتاْ
". كةضى ئةًةسيلا بةَهيَِةكةى بةدى ُةٓيَِا. (52)دةصاُني ضيٌاْ وتووة

هة دووس ًةودادا طةسكشدايةتى  توسكيا صؤس ثؼت بةوة دةبةطتآ كة ئةُذاًيَتى توسكيا هة يةكيَتى ئةوسوثادا ضاسةطةسيَلى بؤ 
. هة توسكيا و هة باكووسى عيَشاقيؽ- كيَؼةى كوسد بؤ دةدؤصيَتةوة

دا يةكيَتى ئةوسوثا دةُطيذا داُوطتاُى 2004ى كاُووُى يةكةًى 17ٓةسضةُذة ئةًةسيلا سؤَهى هةوةدا ٓةبوو كة هة 
، بةآلَ خؼتةيةكى صةًةُى بؤ ئةو داُوطتاُة داُةُشاوة و دةسةجناًى دَهِياكةسةوةػى دياس (53)وةسطشتِى توسكيا دةطت ثآ بلشآ

ُيية، بةآلَ طةسضاوةيةكى طةسةكيية بؤ دَهِيايى دةسووُيى توسكيا و ثيَيواية كوسدة ٓةراس و توسِةكاْ سوو هة ئةوسوثا دةكةْ بؤ ئيؽ 
و طةسًايةطوصاسيى و هة داوى دياخواصيى دووس دةكةوُةوة كة دياسدةكاُى ثيَؼلةوتِى خضًةكاُياْ هةو ديو طِووسى 

. (54)باػووسيياُةوة هة عيَشاق دايذةُيَِةوة
 
 

  



 
طةِران بة دواى دةرضةيةكدا 

 
هةسووبةسِووبووُةوةى ٓيَضطةهيَلذا كة توسكيا ُاتواُآ كؤُرتؤَهياْ بلات، ئةًشِؤ طرتاتيذييةتى خؤى بة دؤسيَم ئاساطتةكشدووة 

 بةو ضاسةطةسةػةوة بؤ (55)بةسةو قةيشاُى عيَشاق كة ثابةُذ و طوجناو بيَت هةطةأل ئةو طةسكةوتِاُةدا كة هة بةغذا بةدةطت دةٓيَِشيَّ
طةسةسِاى ئةوةؾ توسكيا ًوداصةفة دةكات كة بؤ . كةسكوون، كة بِةًاكةى داُوطتاُة هة ُيَواُى ٓةًوو اليةُةكاُى عيَشاقذا

يةكذاسى واص هةوة بٔيَِيَت دةخاهةتى طةسباصى بلات هة ساَهةتيَلذا ثةسةطةُذُيَلى ٓةَهة هة عيَشاقذا سوويذا ياْ عيَشاق دابةؾ كشا 
طةسُر دةدةيّ ))ياْ كوسدةكاْ دةطتياْ بةطةس كةسكووكذا طشت وةن ٓةُطاوى يةكةَ بؤ داًةصساُذُى دةوَهةتى طةسبةخؤى خؤياْ 

كة كشايظض طشوخ هةطةس ئةو سايةية كة ُابيَت بؤ يةكذاسةكى توسكيا واص هة خياسى هةػلشكيَؼى بٔيَِيَت بة تايبةتى ئةطةس كوسد 
كشايظض طشوخ ثيَيواية ئةطةس توسكيا واص هة خةياسي هةػلشكيَؼي بٔيَِيَت ًوداصةفة . ويظتى دةوَهةتى طةسبةخؤى خؤى دابةصسيَِآ

(. (وةسطيَش- دةكات
هةالُى كةًيذا ئةصًووُى عيَشاق هة دواى سووخاُى سريٌَى طةداًةوة ئةوةُذةى دةػىَ بة سيَى ساطتذا بشِوات ئةوةُذةؾ دةػىَ 

دا )توسكيا ثيَويظتى بة ئاساًى ٓةية هة كوسدطتاُى عيَشاقذا : هةَ ساَهةتةدا كشايظض طشوخ ثيَيواية. كة بةسيَى ضةوتا بشِوات
تةُيا سيَيةكيؽ بؤ ئاطاُلشدُى ئةًة ئةوةية كة هةطةأل طةسكشدايةتى كوسدى عيَشاقذا . (ئايِذةى ئةَ كوسدطتاُة ٓةسضؤُى بيَت

دةكشآ ئةَ كاسة بةو دؤسة . كاسبلةْ بؤ بشةو داْ بة باصسطاُى و طةياُذُى ثاسة بؤ كاسوباسى طةسًايةطوصاسى هة كوسدطتاُى عيَشاقذا
توسكيا بؤ سيَطشتّ هة ئاراوة ثيَويظتى بة ثةيوةُذى باػة هةطةأل : بلشآ ئةطةس بةسرةوةُذيية ٓاوبةػةكاْ هةبةسضاو بطرييَّ

كوسدةكاْ، وةىلَ قةواسةى ئابَووقةدساو و الواصى كوسديؽ ٓيض ئةَهتةسُاتيعيَلى ديلةى ُيية دطة هةوةى ثؼت بة توسكيا ببةطتآ بؤ 
ٓةَهبةت هة ُيَواُى باكووسيَلى ثشِ ئاػووب و ئاراوة و باكووسيَلى ئاساًذا كة سضبة كوسدييةكاْ بةسِيَوةى ببةْ . ئةوةى بيجاسيَضىَ

. (56)، ٓةس وةكو ضاوديَشيَلى توسن ثيَؼبيِى دةكات، توسكيا باكووسة ئاساًةكة ٓةَهذةبزيَشآ(تةُاُةت ئةطةس طةسبةخؤؾ بيَت)
ٓةُذآ هة خاوةْ طةسًايةكاُى توسكيا هةو بشِوايةداْ طةسًايةطوصاسى هة باكووسى عيَشاق ػياوة، ضوُلة ُةوت ئةو تواُاية 

. دةبةخؼآ بة كوسدةكاُى عيَشاق بة ثيَضةواُةى كوسدةكاُى توسكياوة كة قةسصةكاُياْ بذةُةوة
دا توسكيا و 2003هة تؼشيِى دووةًى . كوسد هة بواسى ئابووسيذا هة ًاوةى يةن طاَهى سابشدوودا باؾ بووة- ثةيوةُذى توسن

 دا ٓةسدووال طفتوطؤياْ هةباسةى دابةػلشدُى ئاو و 2004عيَشاق ثشؤتؤكؤىل ٓاسيلاسيياْ هة بواسى كاسةبادا ًؤسكشد، هة ئابى 
صياتش . كشدُةوةى ًةسصيَلى ديلة كشد، هة دواى دةُطيؼةوة يةكةًني قةواَهةى ُاسدُة دةسةوةى ُةوتى خاوى كةسكووكياْ ًؤسكشد

 كؤًجاُياى توسكى هة عيَشاقذا كاس دةكةْ بة ػيَوةيةكى تايبةتى هة بواسى بيِا و طواطتِةوةدا كة تشيَوة توسكييةكاْ بة 1000هة 
ٓةْ واى دةخةًَويَِّ كة بشِى ئةَ ئاَهوطؤسِة باصسطاُييةى ُيَواْ عيَشاق و توسكيا . ٓةصاساْ تؤْ مشةن بؤ طوثاى ئةًةسيلا دةطواصُةوة

هةطةأل ُضيلبووُةوةى تةواوبووُى فشؤكةخاُةى ُوآ .  ًويؤ5ْ دةطاتة 2005 ًويؤْ دؤالس و تا طاَهى 2دا طةيؼتؤتة 2004هة 
و تاوةسى ضاوديَشي هة ٓةوهيَش، ثاستى دميوكشاتى كوسدطتاْ و توسكيا كةوتووُةتة طفتوطؤ هةباسةى طةػتى ئامساُى هة ُيَواُى 

ثةيوةُذى توسكياؾ هةطةأل دوو طةسكشدةكةى كوسددا، ًةطعود باسصاُى و دةالي تاَهةباُى، . ئةطتةًبؤيَ و باكووسى عيَشاقذا
. (57)ئةطةسضى طةسًيؽ ُيية و طةسةسِاى هيَذواْ و ديذطا بةيةكرت ُاكؤكةكاْ، بةآلَ كاسكشدُى دذى و ٓةُذيَذاس هوتفى ثيَوة دياسة 

هة ثيَِاوى باػرتبووُيَلى ضوؤُايةتى ثةيوةُذى ُيَواُياْ، دةبيَت ٓةسدووال ٓةُطاو بِيَّ بؤ طؤسِيِى سةوػةكة و داُاُى ًيلاُضًطةهيَم 
. كة سيَطشبّ هة طةسٓةَهذاُى ُاكؤكى ُوآ

ئيِذا توسكيا ٓاوكاسى كشدُى داسايى بةسةى توسكٌاُى . بةس هة ٓةس ػتآ دةبيَت ٓةسدووال هيَذواُة سةًاطييةكاُياْ ساطشْ
ساطشآ كة بة ٓؤيةوة بةكاسٓيَِاُى ًةطةهةى توسكٌاْ وةن بةٓاُايةن بؤ هةػلشكيَؼى كةَ دةكاتةوة و دةسةجناَ دةسفةتةكاُى 



طةسكشدايةتى كوسديؽ دةبيَت هة ًةطةهةى كةسكووكذا داْ بةخؤدا بطشآ و طةهةكةى بؤ . دةخاهةتى كشدةُيؽ كةَ دةكاتةوة
. ضاسةطةسيَلى ًياُشِةو، هة ئايِذةدا بظاصيَِىَ

هةواُةية داُاُى ضاوديَشيَلى تايبةتى ُةتةوةيةكطشتووةكاْ هة كةسكوون خضًةتى بةسرةوةُذييةكاُى ٓةسدووال بلات و كاسبلات 
بؤ ٓيَوسكشدُةوةى باسطشرييةكاْ هة سيَى طويَطشتّ هة ٓةسدووال و ضاوديَشى كشدُى كاسةكاُى سلووًةتى عيَشاق بؤ ساطتلشدُةوةى 
ئةو صوَهٌةى هة سابشدوودا كشاوة و خاُووبةسة و قوتاخباُة و خضًةتطوصاسيية تةُذسوطتييةكاْ بؤ طةسِاوةكاْ دابني بلات و طةػةى 

هةبةس سؤػِايى ئةو بشِياسداُةى هة . ئابووسى و دسوطتلشدُى داًةصساوةكاْ دووس هة تايةفةطةسى بةتايبةتيؽ ثؤهيع بشةو ثآ بذات
كاتى ثشؤطةى دةطتووسدا وةسدةطرييَّ دةكشآ بري هة سؤَهيَلى طةوسةتشى ُةتةوةيةكطشتووةكاْ بلشيَتةوة هة سيَى داُاُى ضاوديَشيَلى 

خاوةْ دةطةآلت كة بتواُآ ياطا بظةثيَِىَ و ثؤهيظى فشةسةطةص و دادطاى ٓةبآ و خضًةتطوصاسى ديلةؾ بة ٓاوكاسى و ثاسةى 
. (58)دةسةوة دامبةصسيَِىَ 

دواداس كة توسكيا خؤى ئاًادة دةكات بؤ داُوطتاُةكاُى ضووُة ُاو يةكيَتى ئةوسوثاوة ضاكرت واية بري هةو ًيلاُيضًاُة 
بلاتةوة كة فؼاس و ثاَهةثةطتؤيةكةى هة باػووسى سؤرٓةآلت كةَ بلاتةوة ئةوةؾ هة سيَى دةسكشدُى هيَبووسدُيَلى طؼتى و 

بةسفشاواْ بؤ دةُطاوةسةكاُى ثاستى كشيَلاساُى كوسدطتاْ كة مشوىل طةسكشدايةتييةكةيؼى بلات و داوا هةواُة ُةكات كة خؤياْ 
. (59)دةدةْ بةدةطتةوة ئيعرتاف هةطةس ٓاوسِيَلاُياْ بلةْ

بةسرةوةُذى ئةًةسيلا كة ٓاوثةمياُى طرتاتيذى توسكياية و يةكيَتى ئةوسوثاؾ هةوةداية كة ٓاُى سلوًةتى توسكيا بذةْ كاسى 
ٓاُى ئةوةى بذةْ سؤَهيَلى ثؤصةتيغ . ئةوتؤ بلات هة باكووسى عيَشاقذا دةسةجناًى ثيَضةواُةى ئةًاُةى ئيَظتاى ىلَ بلةويَتةوة

دةبيَت ئةو دوواُة بةثةهة ئيؽ بلةْ بؤ ضاسةطةسكشدُى ًةطةهةى . بطيَشِآ هةباسودؤخيَلذا كة سؤر هة دواى سؤر صياتش كَوجةدةطيَِىَ
كةسكوون و ثؼتطريى ثةيوةُذى ُيَواْ توسكيا و طةسكشدايةتى كوسد بلةْ و ٓاُى طةسًايةطوصاسى بذةْ هة باػووسى سؤرٓةآلتى 

، بةًةؾ (بؤ ئةوةى كوسدةكاُى ئةوآ بة بةَهطة بيبيِّ كة توسكيا دةضيَتة سيضى يةكيَتى ئةوسوثاوة ضةُذ طوودى صؤسة)توسكيا 
. ُاًةيةكى تؤكٌة بؤ توسكيا دةُيَشْ كة ئةًاْ تةواو ثابةُذْ بةوةوة كة سيَطةضاسة بؤ داخواصيية ئةًِيية سةواكاُى توسكيا بذؤصُةوة
ئةًةػياْ الى خؤيةوة ئةو ًتٌاُةية بة سلووًةتى توسكيا دةبةخؼآ كة ثيَويظتى ثيَيةتى بؤ ثةسةثيَذاُى ثةيوةُذيية طياطى و 

ئابووسيية تؤكٌةكاْ هةطةيَ طةسكشدايةتى كوسد هة باكووسى عيَشاق، هة سيَى ئةَ ثةيوةُذييةػةوة توسكيا دةكةويَتة باسيَلى ضاكرتةوة 
ٓةس ئةًةيؼة كة بةسرةوةُذييةكاُى توسكيا كاسيطةساُةتش دةثاسيَضآ هة . كة سؤَهيَلى ثؤصةتيغ هة ًةطةهةى كةسكووكذا بطيَشِآ

. دياتى ٓةسِةػةوطوسِةػةى ثشِوثووضى هةػلشكيَؼى كة دطة هة ُائاساًى ٓيض بةسٓةًيَلى ديلةى ُيية
 

  



راسثاردةكان 
 

: بؤ حلوومةتى توركيا
. بةياُِاًة سةًاطةت خوَهكيَِةكاْ هةباسةى كةسكوون و كوسد و توسكٌاُةوة ساطشآ- 1
 .ٓاوكاسى داسايى بةسةى توسكٌاُى ساطشآ -2

ثابةُذ بيَت بةضاسةطةسى ئاػتيياُةى ًةطةهةى كةسكووكةوة و سيَض هة ٓةس ضاسةطةسيَم بطشآ كة عيَشاقييةكاْ خؤياْ هة ُيَواْ - 3
 .خؤياُذا هةطةسى سيَلذةكةوْ

 .طيشاْ بلات- ًةسصةكاْ هةطةأل عيَشاقذا بةكشاوةيى بٔيََويَتةوة و بةسدةواَ ئيؽ بة بؤسييةكاُى ُةوتى كةسكوون- 4

ٓاُى طةسًايةطوصاسى بذات هة باكووسى عيَشاق و هةَ كايةيةدا ٓةسضةُذى دةكشآ ساطتةوخؤ ئيؽ هةطةأل طةسكشدايةتى سضبة  .5
 .كوسدييةكاُذا بلات

ثشؤرةى هيَبووسدُيَلى طؼتى بةسفشاواْ بؤ ئةُذاًاُى ثاستى كشيَلاساُى كوسدطتاْ ديشاطة بلات كة مشوىل طةسكشدايةتى ئةو  .6
 .سضبةؾ بلات و طةسِاوةكاْ ُاضاس ُةكات ئيعترياف هةطةس ٓاوسِيَلاُياْ بلةْ

 
: بؤ سةركردايةتى كورد لة عَيراق

.  بةياُِاًة سةًاطةت خوَهكيَِةكاْ هةباسةى كةسكووكةوة ساطشْ- 1
دةطتبلةْ بة ئاًادةكشدُى دةًاوةسى كوسد بؤ ضاسةطةسيَلى ًياُشِةواُةى تةوافكى بؤ ئاًاجنة ُيؼتيٌاُيية كوسدييةكاْ بة  -2

ثوةيةكى ثيَؼلةوتووى ئؤتؤُؤًييةوة هة ضواسضيَوةى دةوَهةتى عيَشاقى الًةسكةصيذاو، ػاس و ثاسيَضطاى كةسكووكيؽ باسيَلى 
 .تايبةتى ٓةبآ

واص هةو داًودةصطاياُة بٔيَِّ كة سضبة كوسدييةكاْ ثاػى دةُط هة كةسكوون دةطتياْ بةطةسدا طشتووة و ٓاوكاسى ئةوة - 3
بلةْ، كة طةسهةُوآ دةطةآلت بة ػيَوةيةكى ٓاوطةُط دابةػبلشيَتةوةو ئةو ئةجنووًةُة طةسكشدايةتياْ بلات كةهة سؤرى 
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 .ثؼتطريى طةسًاية طوصاسى و باصسطاُيلشدْ هةطةأل دساوطيَلاُذا بلةْ- 4

 
بؤ وآلتة يةكطرتووةكان و يةكَيتى ئةوروثا 

. بةٓيَضكشدُى ثةيوةُذى ُيَواْ سلووًةتى توسكيا و طةسكشدايةتى كوسدى عيَشاق- 1
 .ٓاُذاُى طةسًايةطوصاسى هة باػووسى سؤرٓةآلتى توسكيا -2

 :ثيَؼلةػلشدُى داواُاًةيةن بة ئةجنووًةُى ئاطايؼى ُيَودةوَهةتى طةباسةت بة- 3

، بةو (ػاسةكة و ثاسيَضطاكةؾ)داُاُى ُويَِةسيَلى تايبةتى ُةتةوة يةكطشتووةكاْ بؤ ضاوديَشيلشدُى باسودؤخى كةسكوون  - أ
ًةسدة كة ٓةس طيَ ًاُط داسآ ساثؤستيَم بذات بة ئةًيِذاسى طؼتى هةباسةى ئةو ثةسةطةُذْ و سةفتاساُةى ٓةسِةػة هةباسى 

. ئاساًى باسودؤخةكة دةكةْ
 ديشاطةى ئةوة بلات كة بة ساويَز هةطةأل سلووًةتى ٓةَهبزيَشدساوى عيَشاقيذا طةسثةسػتياسيَم هةُةتةوة يةكطشتووةكاُةوة  - ب

بؤ كةسكوون دابِشآ، سيَطة ثيَذساو بيَت كة ياطا بظةثيَِىَ و هة سةطةصة دؤساودؤسةكاْ ٓيَضى ثؤهيع و دادطا و داًةصساوى ديلة 
 .(وةسطيَش- طةسُر دةدةيّ كة ئةَ ثيَؼِياسة دؤسيَلة هة ئيِتيذاب، بةآلَ بةُاوى طةسثةسػتياسةوة)ثيَلةوة بِيَت 

. ٓةوَهبذات ثاسة و ثوىل هة دةوَهةتاُةوة دةطتبلةوآ بؤ ئاطاُلشدُى كاسى طةسثةسػتييةكة- ز
ئةُكةسة، عةمماْ، بشؤكظى 
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: ثةراوَيزةكان
ض . بةثيَى خةًآلُذُى ثظجؤساُى ُةوت بيَت ئةوا بريةُةوتةكاُى كةسكوون كؤُرتيّ بريى ُاو عيَشاقّ و بة صؤسى دؤػشاوْ -1

ئةًةؾ وادةكات . سريٌَى ثيَؼوو، ض سلووًةتى كاتيى ئيَظتا دةختياْ هةوة كشدووة ُةوتةكةى ئيَشة بةصؤسى دةسبٔيَِشيَت
ثشطياسى دذدى هةوباسةيةوة بلشآ كة ئايا ئةطةس كاس وا بشِوات كةسكوون دةتواُآ بة ٓةًاْ تواُا بؤ ًاوةيةكى دسيَز ُةوت 

بةسٓةًبٔيَينَ؟ 
ئاراُظى سؤيتةسصيؽ هة .  ًويؤْ بةسًيى2,8 دا بةسٓةًى سؤراُةي عيَشاق هة ُةوتذا طةيية 2004هة كؤتايى طاَهى  -2

 ُووطيويةتى بة ٓؤى ئةو ٓيَشػاُةوة كة ياخيبووةكاْ كشدووياُةتة طةس بريو 17/11/2004ساثؤستيَلى خؤيذا سؤرى 
ويَظتطةكاُى ُاسدْ و بؤسيية ُةوتةكاْ سيَزةى ُاسدُى ُةوت هة كةسكووكةوة بؤ توسكيا و هةويَؼةوة ُاسدُى بؤ ثاآلوطةى بايؼى 

 بةسًيوةوة كةَ بؤتةوة بؤ 700,000و ئيِذا ُاسدُى بؤ بةُذةسى طيشاُى توسكى هةطةس كةُاسى دةسياى طجى ُاوةسِاطت هة 
ٓةسوةٓا يةكيَم هة ثظجؤساُى ثيؼةطاصى ُةوت بة طشوثى كشايظضى ساطةياُذووة كة بةسٓةًى سؤراُةى .  بةسًيى300,000

 ٓةصاس بةسًيى دةخةًَويَِشآ كة صؤسى كةًرتة هةو تيَلشِايية ٓةسة بةسصةى 500 تا 350ئيَظتاى بريةُةوتةكاُى كةسكوون بة 
 . ٓةصاس بةسًيى800تا 700هة ثيَؽ ػةسِدا، واتة هة ُةوةتةكاُذا طةيية 

 هة ضواسضيَوةى طةسهةُوآ ئاوةداُلشدُةوةى قةسة ٓةجنريى 2004بشِيَلى صؤس ُةوت هة كةسكووكذا ٓةية بة دؤسيَم كة طاَهى  -3
قةسةٓةجنري . ويَشاُلشاو سيَلدشاويَلى ُيَودةوَهةتى غةيشة سلوًى ويظتبووى دوو بريى ئاو هيَبذا ُةوت وسورًى ٓيَِابوو

 كيوؤًةتش هةطةس ػةقاًى 10طوُذيَلى كوسديية طةس بة ثاسيَضطاى كةسكووكة و كةوتؤتة سؤرٓةآلتى كةسكووكةوة هة دووسى 
 هة ضواسضيَوةى ػاآلويَلذا درى ػوسِػطيَشِاُى كوسد سريٌَى ثيَؼووى 1988طاَهى . طويٌَاُي- ُيَواْ كةسكوون و ضةًضةًاأل

 .عيَشاق ويَشاُى كشد

 1989تا 1987صؤس هة خةَهلةكة ساياُلشدبوو بؤ قةصاو ُاسييةكاْ كة ويَشاْ ُةكشابوو كةضى سريٍَ هة ُيَواُى طاَهى  -4
ٓةُذيَلى ديلة ساياْ كشدبوو بؤ طآ ػاسة كوسدييةكة، بةآلَ صؤسبةى صؤسةكة بةُاضاسى بة . ئةًاُةيؼى ويَشاْ كشد

كؤًةَهطاكاْ ساصى بووُة كة خضًةتطوصاسييةكاُى تةُذسوطتى و قوتاخباُةياْ تيَذا بووة، بةآلَ ضةُذيّ باسى خشاثيؼى ٓةبووة 
 .وةن بآلوبووُةوةى بيَلاسى و دووسى هةُاوةُذى ػاسةكاُةوة و دؤسيَم هة بآ ئؤًيَذى هةوةى ئةو باسودؤخة ضان ببآ

دةتواُى بؤ صياتش ػاسةصايى هةباسةى طياطةتى تةعشيبةوة كة سريٌَى بةعع ثيادةى كشدووة بشِواُيتة ساثؤستيَلى ٓيوًاْ  -5
هةطةس ئةَ ئةدسةطة . 2003ئاداسى" بة صؤس ساطواطنت و دةسكشدُى كةًةُةتةوةييةكاْ : عيَشاق"سايتع وؤض بةُاوُيؼاُى 

 ئةهلرتؤُيية 

:http://www.hrw.org/reprts/2003/iraq0303.tm 

بةثيَى خةًآلُذُى سيَلدشاوى ُيَودةوَهةتى كؤض صؤسبةى طةسِاوةكاْ بؤ ثاسيَضطاى كةسكوون ئةواُةْ كة بؤ ثاسيَضطاكاُى باكووسى  -6
ئيَظتا هة ريَش سةمشايَ . صؤسبةى صؤسى طةسِاوةكاْ ُةضووُةتةوة صيَذى سةطةُى خؤياْ، بةآلَ وا بةُياصْ.. عيَشاق دووسخشابووُةوة

ٓةَهبةت كؤطح و تةطةسة صؤسْ كة . و هة خاُووبةسةى كاوي و ياسيطا و كؤُة طةسباصطةكاُذا هةُاو ػاسى كةسكووكذا دةريّ
ئةًاْ ُاتواُّ بطةسيَِةوة بة تايبةتى ضوُلة خضًةتطوصاسى هة طوُذ و ُاوضةكاُى خؤياُذا ُيية و صؤسبةيؼى ًيِشِيَزكشاوْ و 

 .هة ٓةُذيَليؼياُذا ٓيَؼتا عةسةبى ٓاوسدة هة خاُووةكاُياُذا ياْ هةطةس ئةسصةكاُياْ ًاوْ و دةسُةضووْ

صؤسبةى طوُذييةكاْ ثاؾ :  بة كشايظض طشوثى ساطةياُذ2004ى تؼشيِى يةكةًى 31وةن فةسًاُبةسيَلى فشياطوصاسى سؤرى  -7
ئةوةى بيظت طاَهة هة ئؤسدوطاكاُذا دةريّ ضيرت طوُذيى ُةًاوْ و بِةًا طوُذييةكاُى رياْ و ثةيوةُذيياْ بة كاسوباس و 



ئةًاْ هة ٓةوَهى ئةوةداْ قوتاخباُة بؤ ًِذاَهةكاُياْ و خضًةتطوصاسى ئاوو ئاوةسِؤ و تةُذسوطتى . ضاالكى كؼتوكاَهةوة ُةًاوة
 .ئةًاْ كة هة طوُذيَتى خؤياْ داًاَهشاوْ و ئاهوودةى رياُى ئةو ئوسدوطاياُةوة طشتووة كة سريٍَ بؤى بيِاكشدبووْ. دابني بلةْ

كةغ وةن تيَلشِايى 6بةبةكاسٓيَِاُى : دا هةًباسةيةوة بةجمؤسةية2004خةًآلُذُى سيَلدشاوى ُيَودةوَهةتى كؤض هة ئةيووىل  -8
توسكٌاْ هة ًاوةى طاَهى سابشدوودا 550ٓةصاسو 23كوسد و 810 ٓةصاسو 72ًاًِاوةُذيى بؤ ٓةس خيَضاُيَم، دةكشآ بَويَّ 

 .طةسِاوُةتةوة كةسكوون

يةكيَم هة توسكٌاُة ئةُذاًةكاُى ئةجنووًةُى ثاسيَضطاى كةسكوون كة طةس بة بةسةى توسكٌاُى عيَشاقة دةَهآ هة طةسدةًى  -9
يةكيَم هة ).  خيَضاُى كوسد هة كةسكوون دةسكشاوْ و طةسِةكى ػؤسدةؾ ٓةسطيض تيَلِةدساوة400طةداَ سظيَِذا تةُيا 

دا بة طيفةتيَلى ديلة ضووبووة كةسكوون بة ضاوى خؤى بيِيبووى كة ػؤفأل 1991ئةُذاًاُى كشايظض طشوخ هة ُيظاُى 
ية هة ضاوثيَلةوتِيَلذا هةطةأل خضر غالب كهيهٓةس ئةو ئةُذاًة توسكٌاُة كة ُاوى . (طةسِةكى ػؤسدةى هةُاوبشدبوو

دا طوتبووى صؤسبةى ٓةسة صؤسى ئةو كوسداُةى ديَّ بؤ كةسكوون ٓةس هة 2004ى تؼشيِى دووةًى 2طشوثةكةًاْ هة 
ئةو . ئةطَوةوة خةَهلى ئيَشة ُني و بةػيَلياْ طوُذييةكاُى دةوسوبةسْ و ئةواُى ديلة هة ئيَشاْ و توسكيا و طوسياوة ٓيَِشاوْ

كاتة طشوثةكةًاْ هة ساَهيَلذا ُةبوو ئةَ قظاُة ثؼرتِاطت بلاتةوة ياْ بة ثيَضةواُةوة بيظةَهٌيَِى واُيية، بةآلَ ئةو بةَهطاُةى 
ٓةبووْ بةَهآ دةياُظةملاُذ كة واية ٓةُذآ هةو كوسداُة هة ئيَشاُةوة ٓاتبووْ تةُاُةت دةػآ ٓةس هةويَؽ هة دايم بووبّ، بةآلَ 
هة سووى ياطاييةوة ًافى خؤياُة كة بة كةسكووكى هة قةَهةَ بذسيَّ، ضوُلة بؤ منووُة طةجنيَلى كوسدى تةًةْ بيظت طايَ هة 

 بة ئيٌَةى وت هة ئوسدوطايةكى ُضيم ػاسى كشًاُؼآى ئيَشاْ هة دايم بووة 2004ى تؼشيِى دووةًى 1دمياُةيةكذا سؤرى 
 1991ةوة هةوآ ديَطريبووْ، ئةطيِا بةسةطةْ كةسكووكني و خةَهلى ضِطالوةى كةسكووكّ كة هة 1974كة خيَضاُةكةى هة 

 .دا سريٌَى بةعع خاثووسى كشدووة و ئيَظتا ٓاتووُةتةوة هة ػويَِةكةى خؤيذا ئاوةداُى بلةُةوة

دا هة دمياُةيةكذا هةطةأل طشوثةكةًاْ ثيَى ساطةياُذيّ كة رًاسةى 2004ى تؼشيِى دووةًى 3ديبوؤًاتلاسيَم سؤرى  -10
ٓةصاسياْ عةسةبى 200 (رًاسةى دسوطت و طةمليَِشاوًاْ ال ُيية)ٓةصاسة 800داُيؼتوواُى طشمياُةكشاوى كةسكوون 

 ٓةصاس كوسدى ساطويَضساويؽ 100 سؤيؼتنب، ُضيلةى 2004 ٓةصاس هةًاُة بةس هة تؼشيِى دووةًى 50هةواُةية . تةعشينب
طةسِاُةتةوة و ٓاويّ هة دةواسى ٓةَهذساودا ُيؼتةديَبووْ تا ئةو كاتةى خويَِذْ دةطتى ثيَلشد و ساطةيةُشا كة طةسرًيَشييةكة 

هةو كاتةدا طشوثةكةًاْ هة ساهيَلذا ُةبوو كة ئةَ ).  ٓةصاسيَلياْ طةسِاُةوة بؤ طويٌَاُى و ٓةوهيَش30دواخشا ئيرت ُضيلةى 
 .(رًاساُة بظةمليَِآ

ُوسى تاَهةباُى كة ثظجؤسِيَلى كوسدةو بةسةطةْ .  د2004ى تؼشيِى دووةًى 3هة دمياُةيةكذا هةطةأل كشايظض طشوخ سؤرى  -11
دا ُةضووُايةتة ُاو كةسكووكةوةو كؤُرتؤَهياْ ُةكشداية، 2004خةَهلى كةسكووكة دةَهآ، ئةطةس سضبة كوسدييةكاْ هة ُيظاُى 

ئةًة ئةو "بؤية بةساى ئةو . رًاسةى كوسدة دةسكشاوة طةسِاوةكاْ صؤس صياتش دةبوو، ئةو كاتة كيَؼةكاُيؽ صؤستش دةبووْ
ٓؤيةية كة كوسدة ساطويَضساوةكاْ بة داخَوبووُى سضبة كوسدييةكاْ خؤػشاأل ُةبووْ و، ئةواْ هةوآ ُةبووُاية عةسةبة 

 ".ٓاوسدةكاُياْ دةسدة ثةسِاُذ

 ثيَى ساطةياُذيّ 2005ى كاُووُى دووةًى 7بةسثشطيَلى ثيَؼووى ٓيَضة ٓاوثةمياُةكاُيؽ هة ثةيوةُذييةكى ئةهلرتؤُيذا سؤرى 
ثاستى دميوكشاتى كوسدطتاْ و يةكيَتى ُيؼتيٌاُى كوسدطتاْ ػايظتةى ئةوةْ ٓةُذآ تةقذيش بلشيَّ، ضوُلة هة ساطتيذا "كة 

". رًاسةى ئيَظتاى كوسدة طةسِاوةكاْ هةواُةية بةػيَلى صؤس كةًى كؤى دةسكشاوةكاْ بآ
 .2004ى تؼشيِى دووةًى 2دمياُةى كشايظض طشوخ هةطةأل بةسثشطي كؤًةكة ُيَودةوَهةتييةكاْ، ٓةوهيَش، - 12
 30ُضيلةى ) ٓةصاس ديِاس 10ضوُلة هة كاتى خؤيذا سريٍَ " عةسةبى دة ٓةصاسى"ئةَ عةسةباُة خةَهم ُاوياْ دةبةْ بة - 13

 .ى دةداُآ و، ثاسضة صةوييةكيؽ هة كةسكوون دةداُآ كة خاُووى هةطةس بلةْ و ُيؼتةدآ بنب(ٓةصاس دؤالس بةُشخى ئةوكاتة



ػتيَم ُةًاوة وا هة عةسةبةكاُى تةعشيب بلات هة كةسكووكذا  "ديبوؤًاتلاسيَلى سؤرئاوايى ئةوة دووثات دةكاتةوة كة - 14
ئةواْ ئيَظتا تةُيا ضاوةسيَى ئةوة دةكةْ قةسةبوو . مبيَِِةوة، ضوُلة كاس و ثيؼة و ئةو طوود و قاصاجنةى دةياُلشد ُةًاوة

 .2004ى تؼشيِى يةكةًى 2كةسكوون، . دمياُة هةطةأل كشايظض طشوخ". بلشيَِةوة و هة ديَيةن ُيؼتةدآ بلشيَِةوة

 هة ئةُكةسة، ئاواسةيةكى توسكٌاْ ػلايةتى 2004ى تؼشيِى يةكةًى 28هة دمياُةيةكذا هةطةأل كشايظض طشوخ، سؤرى - 15
ساَهى بةوة دةكشد كة كوسدةكاْ هة كةسكوون دوو ثةيلةسى توسكٌاُياْ ػيَواُذووة و ػلاُذووياُّ و ُاوى ػةقاَ و تةالسةكاُياْ 

ٓةطت دةكةَ ئةوةى دةيلةْ كاسى : "هة عةسةبييةوة كشدؤتة كوسدى و ئاآلى كوسدياْ ٓةَهلشدووة و، هةًةؾ صياتش وتى
 ".داطريكاسة

يةكيَم هة توسكٌاُة ئةُذاًةكاُى ئةجنووًةُى ػاسى كةسكوون طووس بوو هةطةس ئةوةى كة ُاوى ُةخؤػداُةي ئاصادي ٓةس هة 
 سضبة 2004ى تؼشيِى دووةًى 2 هةو دمياُةيةدا هةطةيَ كشايظض طشوخ سؤرى خضر غالب كهيه. ُةخؤػداُةي طةداَ بٔيََوشيَتةوة

 دا ٓاتووُةتة كةسكووكةوة، داًودةصطاكاُياْ تاآلْ كشدووة بة قوتاخباُةكاُيؼةوة، 2003كوسدييةكاُى بةوة تاواُباس كشد كة هة ُيظاُى 
. دةطتياْ بةطةس ًةسكةصةكاُى ثؤهيع و بيِايةى ثاسيَضطا و دواتش دةطتياْ بةطةس ئةجنووًةُى ثاسيَضطاػذا طشتووة

ئيٌَة ئاًاددةيّ ػةسِى ٓةًوو اليةن بلةيّ : "سةًيذ ئةفةُذى وةصيشى ثيَؼٌةسطة هة ثاستى دميوكشاتى كوسدطتاْ وتوويةتى- 16
هة ثيَِاوى ئةوةدا دةطت بةطةس كةسكووكذا بطشيّ، بةػى ئيٌَة هة كةسكوون صؤس كةًة و ٓةوأل دةدةيّ صؤستشًاْ دةطت 

". بلةوآ
كوسدةكاْ ٓةويَ دةدةْ دسيَزة بة : "ئؤثىَ دى ئاس دةَهىَ.  سيضاسد أ2005ى كاُووُى دووةًى 3هة ٓرياهذا تشيبيؤْ دا سؤرى 

". ئؤتؤُؤًييةكى فؼةأل بذةْ
كةسكوون : "طشود ًةتى بةسثشطى ثةيوةُذيية طؼتييةكاْ هة كؤًيتةى ٓةوهيَشى بضووتِةوةى دميوكشاتى ئاػووسى دةَهآ. د- 17

ٓةسوةٓا " ُاوضةى ُاكؤكيية هة ُيَواُى دوو طةوسة كؤًةَهةدا كة كوسد و توسكٌاُة، ٓةسيةكةياْ دةَهيَّ كةسكوون ٓى خؤيةتى
ًوٌالُيَى ُاو كةسكوون ًوٌالُيَيةكى . توسكٌاْ و عةسةب ثؼتطريى يةن دةكةْ، بةآلَ ًةطيشييةكاْ ضاوديَشْ: "دةَهآ

 .2004ى تؼشيِى دووةًى 2سؤرى . دمياُة هةطةأل كشايظض طشوخ". ُةتةوةيية و ًةطيشييةكاْ اليةْ ُني تيَيذا
 .2004ى تؼشيِى دووةًى 3كةسكوون، . هة دمياُةيةكذا هةطةأل كشايظض طشوخ- 18

كشايظض طشوخ ساثؤستى ثيَؼووتشى ٓةية هةباسةى دةطةآلتى طياطيى طةوسةى طيظتاُييةوة كة ئةو خؤى وا هة قةَهةَ دةدات - 19
ى %40ٓةسضةُذة ئاًاسى بةَهطةداسًاْ ُيية، بةآلَ طةسضاوة ُاوخؤييةكاْ ئاًارة بؤ ئةوة دةكةْ كة . كة طياطى ُيية

ى كاُووُى 30توسكٌاُةكاْ ػيعةْ و يةكطشتووى ئيظالًى توسكٌاُى كة ػيعةية، بؤ بةػذاسى كشدْ هة ٓةَهبزاسدُةكاُى 
 .دا، ضووة سيضى ئيئتيالفى يةكطشتووى عيَشاقييةوةو طيظتاُى ئةَ كاسةى ًوباسةكة كشد2005دووةًى 

ٓيََوى طةوص ٓيََوى ئاطشبةطتة، ئةو ُاوضاُةى هةيةكرت ديا دةكشدةوة كة سريٍَ دةطةآلتى بةطةسياُذا ٓةبوو هةطةيَ ئةواُةياْ كة - 20
 . سلووًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاُياْ ىلَ داًةصساُذووة1992كوسدةكاْ ثاؾ ٓةَهبزاسدُى ئاياسى 

ٓةصاس كةغ بوو بة 60دا دةُطيذا كة ُابيَت ٓيَضى طةسباصى ئةًةسيلا كة 2003ى ئاداسى 1ثةسهةًاُى توسكيا هة - 21
: ئةَ بشِياسة ئةًةسيلاى صؤس تؤسِة كشدو وةن ضاوديَشيَلى توسن دةَهآ. توسكيادا تيَجةسِْ بؤ كشدُةوةى بةسةيةن هة باكووسى عيَشاق

بة واتايةكى ديلة توسكيا واى  هة خؤى كشد كة ببيَتة ". واى كشد ئةًشِؤ توسكيا ٓيض سؤَهيَلى هة باكووسى عيَشاقذا ُةبآ"
 .2004ى تؼشيِى يةكةًى 28دمياُة هةطةأل كشايظض طشوخ، ئةُكةسة ". ُاثةيوةُذيذاس"اليةُيَلى 

توسكيا طرتاتيذييةتيَلى ُيية بؤ ًاًةَهةكشدْ هةطةأل طيِاسيؤ دؤساودؤسةكاْ و ئةطةسة : "ديبوؤًاتلاسيَلى سؤرئاوايى دةَهآ- 22
". كشاوةكاُى باكووسى عيَشاقذا و ٓةًوو سةفتاسةكاُى ثةسضةكشداسْ

 :بؤ صاُيِى صياتش هةباسةى ئةَ صاُياسيياُةوة بشِواُة- 23

1. “Diary” Charles Glass 



2. Kerim Yildiz, The Kurds in Iraq, Present and Future 

3. David McDowall, A Modern History of the Kurds, London, 2000 

بة ثيَضةواُةى دساوطيَيةكاُى ديلةى وةن ئةسدةْ و طعوديية و كويَتةوة توسكيا خؤى ُةكشدة كةُاهيَم بؤ تيَجةسِبووُى ضةن و - 24
. تةقةًةُى و بةدسيَزايى دةُطةكة بيَاليةُيَلى طشوػتى بوو

ئةطةس عيَشاق سوخا كوسدةكاْ بؤ دةطةآلت بةػةسِ ديَّ و باكووسى عيَشاق ئاراوةى تيَذةكةوآ، : بةسثشطيَلى توسن دةَهآ- 25
ٓاوكات ػيعةكاْ هة باػووس دةوَهةتى ئاييِى سادةطةيةُّ و بةسوكٌى ثةيوُذى سوو هة ئيَشاْ دةكات كة ئةويؽ الى خؤيةوة 

ئةًةؾ . باُطةواص و بةياُِاًة وسوريَِةسةكاْ طةباسةت بة بآلوكشدُةوةى ػؤسِؾ هة ُاو ػيعةكاُى كةُذاو صيِذوو دةكاتةوة
بؤية بؤ توسكيا و ئيظشائيى وا باػة . دةبيَتة كيَؼة بؤ ئيظشائيى و بة ٓةًووػييةوة دةبِة ٓؤى ئاراوة و ػَوةراْ هة ُاوضةكةدا

دمياُةيةكى كشايظض طشوخ هةطةأل بةسثشطيَلى وةصاسةتى دةسةوةى توسكيا هة ئةُكةسة، سؤرى . عيَشاق بة يةكطشتوويى مبيَِيَتةوة
ٓةس ضةُذة ئةطةسى سووداُى ئةَ طيِاسيؤية صؤس كةًة، بةآلَ هة ُاوضةكةدا صؤس سيَى تيَذةضى . 2004ى تؼشيِى يةكةًى 27

ئيَشاْ ديَِيَتةوة بري كة طةوسة ٓاوكاسى عيَشاق طعوديية و ئةسدةْ و كويَت و دةوَهةتةكاُى ديلةى - و سؤرطاسى ػةسِى عيَشاق
بريوباوةسِى ػيعةطةسايى سةواُةى ُاوضةكة بلات بة  (خوًةيِى)كةُذاو بووْ كة ٓةًووياْ ًةتشطى ئةوةياْ ٓةبوو ئيَشاُى 

تايبةتيؽ بؤ ئةو وآلتاُةى ػيعةياْ تيَذا دةرى و هة طعوديية ٓةسضةُذة كةًيِةْ، بةآلَ بةكةُاسى كةُذاوى ثشِ هة ُةوتذا 
 .بآلوبووُةتةوة و هة بةسشةيِيؽ صؤسيِةْ

دمياُةى كشايظض طشوخ هةطةأل ئوًيت ئؤصداغ، هيَلؤَهةسةوةى طةسبةخؤ و داًةصسيَِةسى بِلةى تويَزيِةوة طرتاتيذى و - 26
 . 2004ى تؼشيِى يةكةًى 28ئةوسوثايى و ئاطياييةكاْ، ئةُكةسة، 

 .2004تؼشيِى يةكةًى 27دمياُةي كشايظض طشوخ هةطةأل عومساْ كواال كة هيَلؤَهةسةوةيةكى طةسبةخؤية، ئةطتةُبويَ، - 27

هةواُةية ببيَتة ٓؤى "بؤ منووُة ضاوديَشيَم طةسجنى ئةوةى داوة كة داًةصساُذُى دةوَهةتيَلى كوسدى هة باكووسى عيَشاق - 28
دسوطت بووُى داواكاسى طةسبةخؤيياُة هةو ديَياُةى توسكيا كة صؤسيِةى داُيؼتوواُةكةياْ كوسدْ، ياْ وةن ئةطةسيَلى ديلة 

 ".هةواُةية ٓاُى ٓةُذيَم هة كوسدةكاُى توسكيا بذات كة طووستش بّ هةطةس ئةوةى داواى ديابووُةوة بلةْ

“Kemal Kirisci,” Between Europe and the Middle East: The Transformation of Turkish 

Policy”, Middle East Review of International Affaris, vol.8,  
عوى اهعِواْ 

http://meria.idc.ac.il/journal:.no.1(march2004)/2004/issuel/jv8n1a4.html 

 
دمياُةيةن هةطةأل كشايظض طشوخ، " طةسبةخؤيى كوسدطتاْ يةكيَم ُيية هة خةياسةكاُى توسكيا: "بةسثشطيَلى طةوسةى توسكيا دةَهآ- 29

 .2004ى تؼشيِى يةكةًى 27ئةُكةسة، 
يةكيَم هة طةوسة ساويَزكاساُى سةدةب تةيب ئؤسدوطاُى طةسؤكى سضبى عةداهةت و طةػةى سوكٌشِاْ و طةسؤن وةصيشاُى توسكيا - 30

ئةطةس : ئاًارةيةكى بةوة دا كة هةواُةية بة دةوَهةتيَلى كوسدى هة باكووسى عيَشاق ساصى بّ، بةآلَ ئةوةيؼى بؤ قظةكةى صياد كشد كة
 .2004ى تؼشيِى يةكةًى 27دمياُة هةطةأل كشايظض طشوخ، ئةُكةسة، " كةسكووكى خشاية طةس ئةوة كيَؼة بؤ توسكيا دسوطت دةكات

كةضى ثيَؽ دةُط ضاوديَشاْ و طياطةمتةداساُى توسكيا ٓةس . 2004ى تؼشيِى يةكةًى 27دمياُة هةطةأل كشايظض طشوخ، ئةُكةسة، - 31
ضاوثيَلةوتِيَم هةطةأل بوَهِت ئاطش داىل، طةسؤكى ". ٓةسطيض بة عيَشاقيَلى فيذساَهى ساصى ُابني"ٓةًووياْ هةطةس ئةوة كؤن بووْ كة 

ُاتواُني دطة هةو ئؤتؤُؤًييةى هة : "يةكيَلى ديلةؾ وتى. 2003ى ػوباتى 3ئةُكةسة، . داًةصساوى دميوكشاطى توسكيا و كؤُة وةصيش
فاسووق دميري ديَطشى طةسؤكى . هة دمياُةيةكى كشايظض طشوثذا هةطةيَ َ". دا ٓاتووة بة ٓيض ػتيَلى ديلة ساصى بني1974دةطتووسى 

بةس هة دةُط : "ديبوؤًاتيَلى سؤرئاوايى طةسجنى ئةوةى داوة كة. 2003ى ػوباتى 4بِلةى طرتاتيذيية ثةسةطةُذووةكاْ، ئةُكةسة 

http://meria.idc.ac.il/journal:.no.1(march2004)/2004/issuel/jv8n1a4.html


دا سضبة كوسدييةكاْ ضووُة ُاو كةسكوون و ًوطَوةوةو 2003قظةو باطى صؤس هةباسةى ٓيََوة طووسةكاُةوة دةكشا، كةضى هة ُيظاُى 
هة كةُاَهةكاُى ساطةياُذُى توسكيا صؤس ُوكتة هةطةس ئةًة دسوطتلشا، ضوُلة ئاػلشا بوو كة ٓةًوو ئةو قظاُة . توسكياؾ ٓيضى ُةكشد

 .2004ى تؼشيِى يةكةًى 28دمياُة هةطةأل كشايظض طشوخ، ئةُكةسة، ". قظةى ثشِوثووض بووْ

 .2004ى تؼشيِى يةكةًى 27دمياُة هةطةأل كشايظض طشوخ، ئةُكةسة، - 32

بةثيَى ئةوةى هة ئاراُظى . ئةَ هيَذواُةى باسصاُى ئةو كاتة بوو كة ضووبوو بؤ ئةُكةسة، بةآلَ هةًةى هيَى وةسطرياوة كةًرت صةقاوصةق بوو- 33
ٓةس كةطيَم ياْ سريٌَيَم ياْ ئاراُظيَم : " دا بآلوكشابؤوة باسصاُى وتوويةتى2004ى تؼشيِى يةكةًى 12فشاُع ثشيَظذا سؤرى 

بيةويَت دسيَزة بة تةعشيب بذات ياْ خةَهلى كةسكوون بضةوطيَِيَتةوة ئةوا ئيٌَة داكؤكى هة ًافةكاُياْ دةكةيّ و ئاًاددةيّ هة 
دةبيَت ٓاُذاُى ثيَلةوةرياْ و . كةسكوون ػاسيَلى عيَشاقيية، بةآلَ ُاطِاًةكةى كوسدطتاُيية: "ٓةسوةٓا وتوويةتى". ثيَِاوياُذا ظةُطني

دواى  دوو ًاُط هةًة بة سؤرُاًةُووطيَلى ". بشايةتى طةسهيظتى ئةسكةكاُى ٓةًووًاْ بيَت و ئيٌَة بةَ ئاساطتةيةدا كاس دةكةيّ
ئيَظتا ئيٌَة ثؼتٌاْ بة داُوطتاْ بةطتووة، بةآلَ ئةطةس ئةو . كةسكوون دَهى كوسدطتاُة و ئيٌَة صؤسى ثيَوة ثابةُذيّ: "ساطةياُذووة كة

 Le داية بة ُاوُيؼاُى Olivier Weberهة وتاسيَلى ". عةسةباُةى ٓيَِشاوْ و هة كةسكوون ُيؼتةديَلشاوْ ُةسِؤْ دةسياْ دةكةيّ

Point “Kirkouk: Main basse sur Ior noir”  23 وةن ئةوةى كة كشايظض طشوخ هة ). 2004ى كاُووُى يةكةًى
 .(فةسِةُظييةوة تةسدةًةى كشدووة

، ساديؤى "توسكيا ثآلُيَم بؤ عيَشاق دادةُآ: "بؤ صاُياسى صياتش هةباسةى ساثؤستى سؤرُاًةكاُى توسكياوة تةًاػاى كاطوني سؤدؤهفؤ بلة- 34
ئاًاُر و "يؼةوة ئةَ بشِطةيةى وةسطشتووة -هةطةس وتاسى سؤرُاًةى اهـباح. 2004ى تؼشيِى دووةًى 3ساديؤى احلشة، / ئةوسوثا ئاصاد

ضوُلة كةسكوون هة ساطتيذا دَهى كوسدطتاْ ُيية، بةَهلو دَهى طياطةتى توسكياية هة .. ًةبةطتطةهيَم ٓةْ هة يةكيَتى ئةوسوثا طشُطرتْ
ئةَ قظةيةى كةَ بايةخ كشد كة ثاػى هيَذواُةكةى باسصاُى  (ًيووييةت)كةضى طاًى كؤٓيِى ُووطةس هة سؤرُاًةى " عيَشاقذا

".تا ثيَؽ طاَهيَم كةسكوون هة ُةخؼةى طفتوطؤ طياطييةكاُى توسكيادا ودودى ُةبووة: "ئةَ دةَهآ. بآلوكشابؤوة  

ئةًةسيلا ٓةسطيض سيَطة ُادات : "ٓةسضةُذة ٓةُذيَم هة ضاوديَشاْ بشِواياْ بةَ طيِاسيؤيةية، بةآلَ ٓةػياُة طوًاْ دةكةْ ضوُلة دةَهيَّ- 35
ثةساويَضى ًاُؤسى توسكيا هة باكووسى عيَشاقذا تا سادةيةكى صؤس "بة قظةى ديبوؤًاتيلى سؤرئاواييؽ بيَت ئةوا ". توسكيا طِووس داخبات

 .2004ى تؼشيِى يةكةًى 28دمياُة هةطةأل كشايظض طشوخ هة ئةُكةسة " تةطم كشاوةتةوة

هة اليةُى ئيٌجشاتؤسييةكاُى . طةسةساى سِةضةَهةن و سةطةُيياْ، توسكٌاُةكاُى عيَشاق هة ئاطياى ُاوةسِاطتةوة ٓاتووْ ُةن هة توسكياوة- 36
داساُى ئةَ ُاوضةيةوة وةن طةسباص و بةسدةطت ٓيَِشاوْ و هة باكووسى سؤرئاواى ًوطَوذا ُيؼتةدآ بووُةو بآلوبووُةتةوة بةسةو سؤرٓةآلتى 

ئةًاُة بووُةتة طةوسة ئةفظةساْ و ثيؼةوةساْ و باصسطاُاْ و ئيذاسييةكاْ هة ًةَهبةُذى ػاسةكاُى ُاوضة دةػتايية بة ثيت و . بةغذا
توسكٌاُةكاْ بةصؤسي هة ػاسةكاُي ًوطىَ و تةهةعفةس و كةسكوون و ٓةوهيَش و . فشاواُةكاْ و تيَلةآلوي كوسد و ئاػووسي و عةسةب بووْ

. ئاَهتوْ كؤثشي و داقوق و توصخوسًاتوو كفشي و خاُةقني و ًةُذةهيذا ُيؼتةديَّ  

ُووطةسة توسكٌاُةكاْ ثيَياْ واية رًاسةي  (ضوُلة طةسضاوةي بشِوا ثيَلشاوًاْ ُةبووْ )بةثيَي ٓةُذيَ طةسضاوةي بشِِِوا ثيَ ُةكشاو - 37
بؤ منووُة تةًاػاي كتيَبةكةي ئريػاد ٓشًضي . ي داُيؼتوواُي عيَشاق%8 دوو ًويؤْ صياتش ُةبووة واتة 2002توسكٌاُةكاْ تا طاَهي 

و 25 ٓةُذيَلي ديلة هةًةي كةًرت دةخةًَويَّ و دةَهيَّ 2003ئةطتةًبؤي " الرتكمان واملوطن العراقي"بلة بة ُاوُيؼاُي 
 . 2003ي سوصةيشاُي 6ًويؤُّ دمياُةي كشايظض طشوخ هةطةيَ دودت جناس طةسؤكي كؤًةَهةي سؤػِبرييي توسكٌاْ ٓةوهيَش 1

 ئاواي بة كشايظض طشوخ وتووة و كةػلؤَهي 2004ي تؼشيين يةكةًي 27هة دمياُةيةكذا عومساْ كاوال هة ئةطتةًبؤي سؤري - 38
بةسيتاُيؽ كة باطي كةسكوون دةكات هة ثةجناكاْ و ػةطتةكاُي طةدةي سابشدوودا دةَهيَت ػاسيَلة صياتش خةطَوةتي توسكٌاُيي ٓةية و 

 . خةَهلي عةسةب و كوسديؼي هيَية

 . 2004ي تؼشيين يةكةًي 26دمياُةي كشايظض طشوخ هةطةيَ دةُطيض ضاُذاس ئةطتةًبؤي سؤري - 39



دةطةآلتي ئيِتيذابي بةسيتاُي و سلووًةتة يةن هة دواي يةكةكاُي عيَشاق بة دسيَزايي طاآلُي طةدةي بيظت طوُذةكاُي كوسدياْ - 40
ئةَ ئؤثاساطيؤُة دسيَزخايةُاُة بة ػيَم بووْ هةو ٓةَهٌةتاُةي كشاوْ بؤ ساطشتين ياخيبووُي ضةُذ باسةبؤوةي كوسدةكاْ . بؤسدوًاْ كشدووة

بووْ كة ثةمياُياْ " ٓةَهةي يةكةَ"دري ئةو طياطةتاُةي سلووًةت كة بة طياطةتي طةسكةوت و سةطةصثةسطتياْ صاُيوة و بةسٓةًي 
 . ثيَذسا دةوَهةتياْ بؤ دسوطت بلشيَ و دوايي هةو ثةمياُة ثةػيٌاْ بووُةوة

دؤغشةًةضي ٓاووآلتييةكي . 2004ي تؼشيين يةكةًي 27هةطةيَ كشايظض طشوخ هة ئةُكةسة سؤري  (اسظاْ دؤغشةًةضي)دمياُةي - 41
 هةًباسةيةوة وتي، ئةو طؤسِاُلاسييةي ئاًارةي ثيَ كشاوة هة ُاوضة Bilkentتوسكٌاُة خةَهلي ٓةوهيَشة و داًةصسيَِةسي صاُلؤي 

 دوا 1950هة طاَهي . كوسدييةكاْ بوو، هة كةسكوون صًاُي توسكي كشاية عةسةبي وةن صًاُيَلي طةسةكي هة خويَِذْ و سلووًةتا
 سريٌَي ُويَيي بةعع ًايف 1970دةيةي دةطةآلتي ثادػايي بةكاسٓيَِاُي صًاُي توسكي هة قوتاخباُةكاْ قةدغة كشا و هة طاَهي 

ي ئةجنووًةُي طةسكشدايةتي ػؤسِؾ هيَي ثاػطةصبؤوة 89سؤػِبريي و صًاُي ديَبةديَ كشد و دواي كةًرت هة يةن طايَ بة بشِياسي رًاسة 
. و ثشؤطشاًةكاُي خويَِذُي كشدةوة بة عةسةبي و ًافة سؤػِبريييةكاُى توسكٌاُى ثيَؼيَى كشدةوة  

 . 2004ي تؼشيين يةكةًي 29هة ئةُكةسة سؤري  (ًشات يتلّ) Radikalدمياُةي كشايظض طشوخ هةطةيَ ُويَِةسي سؤرُاًةي - 42

دا بووة 2002دا دسوطت كشا و هة كؤُطشةي توسكٌاْ ُيَودةوَهةتي هة تؼشيين دووةًي 1995 هة ئاياسي ITFبةسةي توسكٌاُي - 43
ئيشظاْ دؤغشةًةضي كة بظضُضًاُيَلي عيَشاقي توسكٌاُي دةوَهةًةُذ و . بةسةيةن ضواس سضبي توسكٌاُي ديلةؾ ٓاتِة سيَضييةوة

ثةسوةسدةيي و طياطيية و هة ئةُكةسة دةري بة كشايظض طشوثي وت كة ئةَ سيَي بة بةسة ُيؼاُذاوة كؤًجاُيايةن بؤ ثاسة و ثوهي 
 . سلووًةتي توسكيا دامبةصسيَينَ تا هةو سيَيةوة ثاسة بؤ بةسة بِيَشيَت

 .2004ي تؼشيين يةكةًي 2 كٔية هة كةسكوون هة خضر غالبدمياُة هةطةيَ - 44
دةُطؤيةكي وا ٓةية كة رًاسةيةكي صؤسي ئةُذاًاُي بةسةي توسكٌاُي عيَشاقي ُاسِاصيّ هة سضبةكةياْ، بةآلَ ئيَظتا ئةَهتةسُاتيعيَم بؤ - 45

بةسة ُيية ًةطةس يةكطشتووي ئيظالًي توسكٌاُي كة ٓاوثةمياُيَتييةكي بِلة ػيعيية و تواُاي كيَؼلشدُي ئةُذاًة طوُِة ًضٓةبةكاُي 
بةآلَ ٓيَؼتا " سيَطاي طيَيةَ"ٓةُذيَ هة ضاالكوُاُي توسكٌاْ بري هةوة دةكةُةوة سضبيَلي توسكٌاُي دامبةصسيَِّ و ببيَتة . ُاو بةسةي ُيية

 . خةسيلي ثيَلةوة ُاُني

بؤ ئةواُةي هة : " ٓيَضة تايبةتةكاُي توسكيا بةسةياْ دسوطت كشدووة و دةطتياْ بةطةسدا طشتووة (دةُطيض ضاُذاس)بة قظةي - 46
ثةسةطةُذُةكاُي ُاوضةكة دةكؤَهِةوة، ئةو ساطتييةي كة بةسةي توسكٌاُي سيَلدشاويَلي طةسبةخؤ ُيية و ثاػلؤي طوثاي توسكياية، 

دمياُة هةطةيَ كشايظض طشوخ، ". ة، بةآلَ دةػيَ بةَ سادةية ًةطةهةكة بؤ دةًاوةسي توسكيا سووْ ُةبيَت(ساطةيةُشاو)ُٔيَِييةكي 
 .  د2004ي تؼشيين يةكةًي 26ئةطتةًبؤي 

، وةن ٓؤػذاسييةن بؤ توسكيا ئاًارة بة سؤَهي بةسةي توسكٌاُي عيَشاق كشا 2004ي تؼشيين يةكةًي 26هة كؤبووُةوةيةكذا، سؤري - 47
كة ٓةويَ دةدات توسكيا كيَؽ بلات بؤ ياسًةتيذاُي توسكٌاُةكاُي عيَشاق، ئةًة بة ساي صؤسبةي ئةو ضاوديَش و طياطةمتةداساُةي دري 

توسكيا ٓيَؼتا ئةوةي بة : ئةًاُة دةَهيَّ. هةػلشكيَؼني، وةن طيِاسيؤ تؤقيَِةسةكةي قوبشطة و دةبيَت توسكيا ئوًيَذخبواصيَ سووُةداتةوة
ٓةَهبةت ئةًشِؤ . ة سصطاس بلات كة بة ٓؤي دةطتيَوةسداُي طةسباصيي هة قوبشغ بؤ خؤي دسوطيت كشد"قةيشاْ"ئةطتؤوةية كة خؤي هةو 

. كة دةيةويَت بضيَتة سيَضي يةكيَيت ئةوسوثاوة ًةتشطييةكاْ يةكذاس طةوسةتشْ  
ئةواْ دةياُةويَت ببِة . ئةًشيلييةكاْ ئةوة قبوويَ ُاكةْ هة ًةطةهةي كةسكووكذا، فؼاسياْ بؤ بٔيَِشيَت: يةكيَم هة هيَلؤَهةسةواْ وتي- 48

دمياُة، ". ئةواْ بة دواي دةسضةيةكذا دةطةسِيَّ هة عيَشاق دةسياْ بلات. ُاوبزيواْ هة ُيَواُي اليةُةكاُذا و فؼاسي صؤستشياْ بؤ ببةْ
 2004ي تؼشيين يةكةًي 26ئةطتةًبؤي 

طةسضاوةكاْ دةَهيَّ هة واػِتؤْ دةصاُّ ًةطةهةكاْ ضؤُّ، بةآلَ هةطةس ئةوة كؤن ُني كة ئايا باػرت واية وآلتة يةكطشتووةكاْ - 49
طياطةتيَلي بةٓيَض هة كةسكوون ثيادة بلات ياْ هيَي بطةسِيَ بؤ عيَشاقييةكاْ خؤياْ كيَؼةكاُي خؤياْ ضاسةطةس بلةْ؟ هة ئاطؤدا 

ديَطريي . ٓةُذيَ مجودؤيَ ٓةْ وا ثيَ دةضيَ طياطةتي واػِتؤْ  سووي هة طؤسِاْ كشدبيَ هةباسةي طةسهةُويَ ثيادةكشدُةوةي تةعشيبةوة



ػتطةهيَم هة ياطاي سلووًةتي ."  دا وتي2005هة ئةُكةسة هة كاُووُي دووةًي  (سيضاسد ئاسًيتاز)وةصيشي دةسةوةي ئةًشيلا 
". ئيِتيكاهيذا ٓةْ دةبيَت بطؤسِدسيَّ بؤ ئةوةي ئةو ٓةآلُة ضاسةطةس بلشيَّ كة دووضاسي ٓةسكةطيَ بووة كة دةسكشابيَ ياْ ساطويَضسابيَ

يؼة هة كةسكوون كة هةواُةية (ٓاوسدةكاْ)بيَطوًاْ ئةًة تةُيا ئاًارةيةكي ساػلاواُة ُيية بؤ كوسد و توسكٌاُةكاْ، بةَهلو بؤ عةسةبة 
 هة ياطاي ئيذاسةي 58بة ثيَي ًاددةي . بة ٓؤي ُةبووُي ضاوديَشييةكي ُيَودةوَهةتي كاسيطةسةوة ببِة قوسباُيي دةسكشدُيَلي سيَلِةخشاو
ضاسةطةسكشدُي ئةو صوَهٌةي سةفتاسةكاُي " كاتيي عيَشاق كة ثةيوةُذيذاسة بةَ بابةتةوة، دةطتووسي عيَشاق ئةو ٓةُطاواُة دياسة دةكات بؤ 

ئةَ ًاددةية ُاسِؤػِة  ". سريٌَي ثيَؼوو هة سيَي طؤسِيين دميؤطشافياي ٓةُذيَ ُاوضةوة، هة ُاوياُذا كشكوون، بة خةَهلي عيَشاقياْ طةياُذووة
هة كاتيَلذا كة  (ٓاوسدةكاْ)و واآلية بةطةس ضةُذيّ هيَلذاُةوةي در بةيةكذا كة هةواُةية ببيَتة ٓؤي ثيَؼولشدُي ًافةكاُي عةسةبة 

وآلتة يةكطشتووةكاُي : ديبوؤًاتيَلي سؤرئاوايي بة كشايظض طشوثي وت. ئةًشيلا دةيةويَت دةالقةي ُيَواْ خؤي و عةسةب ثشِبلاتةوة
ي 8.  وا ُةبيِيَت وةن ئةوةي كة ئةًيؽ ساصي بووة ثاكتاوي سةطةصيي عةسةبةكاُي كةسكوون بلشي58َئةًشيلا ُاتواُيَ ًاددةي 

بؤ ًةطةهةي ٓةًواسكشدُي ئةو ًاددةية هةواُةية ٓةَهٌةتيَم بؤ داواكشدُي ٓةًواسكشدُي ًاددةي ديلةؾ . 2004كاُووُي يةكةًي 
.  بةسثا بلات و باسيَم خبوهكيَينَ هة كؤتاييذا بطات بةوةي ٓةًوو ياطاكة ئيوغا بلشيَ

  2004ي تؼشيين يةكةًي 13ئاراُظي سؤرُاًةطةسيي فةسِةُظا - 50
ي (قةآلدصيَ)رًاسةي دةُطاوةساُي ثاستي كشيَلاساُي كوسدطتاْ هة صجنرية ضياي قةُذيى هةطةس طِووسي ئيَشاْ هة سؤرٓةآلتي ػاسؤضلةي - 51

.  ضةكذاس دةخةًَويَِشيَ و يةكيَيت ُيؼتيٌاُي كوسدطتاْ كؤُرتِؤَهي مجودوَهياُي كشدووة5000طةس بة ثاسيَضطاي طويٌَاُي بة   

كةضي . ن.ن.بؤؾ بةَهيَّ دةدات ياسًةتي توسكيا و عيَشاق بذات دري ياخيبووةكاُي خ: " 2004ي سوصةيشاُى 25داو دؤُض - 52
وآلتةيةكطشتووةكاْ ياسًةتي توسكةكاْ دةدات هة دري : " بة ُاوُيؼاُي2005 كاُووُي دووةًي 13سؤري  (طؤصاْ طايلع)

بؤ  (ساًذ اهبياتي)ديَطشي وةصيشي دةسةوةي عيَشاق . دا بآلوكشدةوة(ٓرياَهذ تشيبيؤُي  ُيَؤدةوَهةتي )وتاسيَلي هة سؤرُاًةي " كوسدةكاْ
باطي كشدةوةي :"  ئاًارةيةكي بؤ ئةَ بابةتة كشدووةو و وتوويةتي2005 تؼشيين دووةًي 12ئاراُظي سؤرُاًةطةسيي فةسِةُظا سؤري 

هة ئايِذةدا كؤدةبيِةوة و دواداس بةَهيَ . طةسباصمياْ كشد، بةآلَ ئيَظتا ئيٌَة هة قؤُاغيَلذايّ دةًاُةويَت ٓةَهبزاسدْ طةسكةويَ
 ". ئؤثاساطيؤُيَلي طةسباصيي ئةجناَ دةدةيّ

دا 1987هة ُيظاُي . دا هةطةيَ كؤًةَهةي ئابووسيي ئةوسوثادا سيَلةوتين ػةساكةي كشد1964طةسةتا توسكيا هة كاُووُي يةكةًي - 54
دا يةكيَيت ئةوسوثا و توسكيا يةكيَتييةكي طوًشطيياْ 1996هة كاُووُي دووةًي . داواي كشد ببيَتة ئةُذاَ هة يةكيَيت ئةوسوثا

 2002طاَهي . دا يةكيَيت ئةوسوثا، توسكياي بة ئةُذاًي ثاهيَوساو وةسطشت1999دواي طيَ طايَ هة كاُووُي يةكةًي . داًةصساُذ
يةكيَيت ئةوسوثا بةَهيَِيذا كةي توكيا دةطيت كشد بة ديَبةديَلشدُي رًاسةيةن ًةسز، ئةًاُيؽ دةطت بلةْ بة داُوطتاُي 

" بة ثيَي ثيَويظت" دا هيزُةي ئةوسوثي بة ئةجنووًةُي ئةوسوثاي ساطةياُذ كة توسكيا 2004ي تؼشيين يةكةًي 6هة . بةئةُذاًبووُي
 ُابيَتة ئةُذاًي 2015بةالي كةًييةوة توسكيا تا . ئةو ًةسداُةي ديَبةديَ كشدووة و سايظجاسدْ كة ئةو داُوطتاُة دةطت ثيَ بلةْ

 . يةكيَيت ئةوسوثا

% 78كوسدةكاْ الطريي ئةوةْ توسكيا ببيَتة ئةُذاًي يةكيَيت  ئةوسوثا، كةضي هة بةساًبةسدا % 87ساثشطييةكاْ واي ُيؼاْ دةدةْ كة -54
 .ي ئةواُةي تةُيا بة توسكي قظة دةكةْ الطريبووْ

بؤ منووُة عبذاهلل طوي، وةصيشي دةسةوةي توسكيا، سايطةياُذ كة بة توُذي الطريي ٓةَهبزاسدُةكاُي عيَشاقة و ئةوةي دووثات كشدةوة كة - 55
ثيَويظتة بة ثيَي تواُا ٓةَهبزاسدْ طةسةتاطةسيي بيَت و بؤ ٓةًوو عيَشاقييةكاْ بيَت و بة ػيَوةيةكي تايبةتيؽ هيَ ُةطةسِيَّ عةسةبي 

 . طوُِة هة دةسةوةي ئةو ثشؤطةية مبيَِيَتةوة
 : طةسضاوةكاُي ئةَ صاُياسيياُة بشتيني هة- 56
. 2004ي تؼشُي يةكةًي 26دمياُةيةن هةطةيَ كشايظض طشوخ هة ئةطتةًبؤي - 
. 2003 تؼشيين دووةًي 12. ئاراُظي ئاُذؤيَ بؤ دةُطوباغ- 



.  2004ي ئابي 17. ئاراُظي سؤرُاًةطةسي فةسِةُظا- 
.  2004ي كاُووُي يةكةًي 12ثةيوةُذي ئةهلرتؤُي هةطةيَ ثظجؤسيَلي ثيؼةطاصي ُةوت هة - 
.   دا بآلوكشابؤوة2004ي ئابي 17هة . وةصيشي باصسطاُي توسكيا كة قظةكاُى هة ئاراُظي سؤرُاًةطةسيي فةسِةُظا- 
.  2004ي تؼشيين دووةًي 11سؤرُاًةي ٓةواَهةكاُي سؤراُةي توسكيا هة - 
طفتوطؤ هةباسةي ئةَ  (كوسدي طةسةسِاي ئةًشيلييةكاْ- ُضيلبووُةوةي توسكي )دةُطيض داُذاس هة وتاسيَلي خؤيذا بة ُاوُيؼاُي - 57

.  2004ي سوصةيشاْ 23ٓةواَهةكاُي سؤراُةي توسكيا . خاَهةوة دةكات
بةسثشطيَلي ثيَؼوو هة دةطةآلتي كاتيي ٓاوثةمياُاْ ئاًارةي بؤ ًيلاُيضًيَلي ٓاوػيَوة كشد كة بؤ ػاسي بةسكؤي يؤطؤطالفياي - 58

. ثيَؼوو داسِيَزسا و ٓؤػذاسي ئةوةيؼيذا كة ئةطةس كاس بةَ ًيلاُيضًة ُةكشيَ ئةوا هة كةسكووكذا قةطاخباُةيةكي طةوسة بةسثا دةبيَت  

كاظاال تويَزةسةوةيةكي طياطي طةسبةخؤية هةطةيَ سيَلدشاويَلذا كاسدةكات هة . ثيَؼلةػي كشدووة (عومساْ كاظاال)ئةَ ثيَؼِياسة - 59
دا 2003ػاياُي باطة هة تةًووصي . ة و بآلوبووُةوةي ئاَهوطؤسِي سؤػِبريي و ئاػبووُةوة ئاًاجنييةتي(كوتووسي ئةُادؤيَ)دياسبلش ُاوي 

سلووًةت هيَبووسدُيَلي ُاكاًَوي ساطةياُذ بؤ ئةو دةُطاوةساُةي سةص دةكةْ خؤياْ تةطويٍ بلةْ و ئاًاددةؾ بّ صاُياسي هةطةس ئةو 
.  2005ي كاُووُي يةكةًي 10ثةيوةُذي هةطةيَ هيَلؤَهةسةوةيةكي توسن هة . ٓاوسِيَياُةياْ بذةْ، كة خؤياْ ػاسدؤتةوة

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 




