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کورتەیەک
ئــەم وتــارە سیاســەتی ئەسیمیالســیۆنی 
دەوڵەتی تورکیە، ســەبارەت بــە کوردەکان 
و زمانــی کوردی لە تورکیــەدا دەخاتە بەر 
لێکۆڵینــەوە. هەروەهــا نیشــان دەدات کە 
چــۆن ئێلیتی ناسیۆنالیســتی تــورک واتە 
چەرخی  لەسەرتاســەری  کەمالیســتەکان، 
بیســتەمدا، بە شێوەیەکی سیســتەماتیک، 
سیاســەتی ســەرکوتی زمانــی کوردیــان، 
وەک بەشــێک لــە ئامانجی دروســتکردنی 
دەوڵەت-نەتەوەیەکی هاوچەشــن، لە ڕێگای 
پەرەپێدانــی زمانی تورکیــەوە بەڕێوەبردوە. 
وتارەکە دەریدەخات کە هەر لە ســەرەتای 
ڕووخانــی ئیمپراتۆریــی عوســمانیەوە، ئەو 
سیاســەتە زمانیە بە شــێوەیەکی زۆر توند 
هەمیشــە  کەمالیســتەکان  بەرێوەچــوە. 
ئیتنیکی- لەسەرهاوچەشنسازیی  جەختیان 
زمانــی، وەک پێوانەیەک بۆ “تورکی”بوون و 
“شارستانی”بوون و “ڕۆژئاوایی”بوون کردووە. 
 وتارەکــە ســتراتیژییە جۆراوجۆرەکانی 
کاربەدەســتان تورکیە بۆ بەتورککردن وەک 
قەدەغەکردنــی زمانی کوردی، حاشــاکردن 
لە هەبوونی کوردەکان، گۆڕینی ناوی شــارو 
گوندەکان، ڕاگواستنی زۆرەملیی کوردەکان و 
ئەسیمیالسیۆنی مندااڵنی کورد شی دەکاتەوە.
 وتارەکە بە شــێوەیەکی ڕەخنەگرانە دوا 
ئاڵوگۆڕەکانی سیاســەتی دەوڵەتی تورکیە لە 
پەیوەندی لەگەڵ زمانــی کوردی و هەروەها 
هەوڵەکانی دەوڵەتی ئێستا بۆ چاکسازی وەک 
بەشــێک لە کاندیداتۆری ئەو واڵتە بۆ چوونە 

نێو یەکیەتی ئوروپا، هەڵدەسەنگێنێ.
 سەرەنجام وتارەکە نیشان دەدات کە ئەو 
چاکسازییانە، سەرەڕای ئەوەی کە لەسەر کاغەز 
باش دێنە بەرچاو، لە ڕاســتیدا شوێنەوارێکی 
زۆر کەمیان لەســەر کوردزمانەکانی تورکیە 
دانــاوە و ئەوان هێشــتاش بە شــێوەیەکی 
سیستەماتێک لە مافە ئینسانی و زمانیەکانیان 

بێبەش دەکرێن.
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یەکەم:زمانوبنیاتنانینەتەوەیتورک
عوســمانی  ئیمپراتۆرییەتــی  کاتێــک 
بەرەبــەرە لێک هەڵوەشــا، بە پێــی پەیمانی 
لــۆزان کە لەســاڵی1٩2٣دا )1( بەســترا ، 
کۆماری  ئەوئیمپراتۆرییە،  لەسەرپاشماوەکانی 
تورکیە پێک هات. تورکە ناسیۆنالیســتەکان 
کــە ئــەو دەوڵەتــە تازەیەیــان دامەزراند، 
ڕووی  لــە  فرەچەشــنیان  حەشــیمەتێکی 
ئیتنیکی، زمانــی و ئایینیەوە بــۆ بە میرات 

مایەوە.
کۆمەڵکوژیــی  پــاش  ئەگەرچــی   
ڕادەیەک  تــا  ئەرمەنیــەکان)1٩17-1٩1٥( 
 Akçam 2004;( .هاوچەشنسازی دروست بوو

)Bloxham 2005a; Dadrian 2004
شــتێک کە بە کۆتایــی هاتنی حزووری 
ئەرمەنیەکان لــە ئەناتۆڵی تــەواو بوو. بەاڵم 
تەنانەت دوای ئەوە و پاش گۆڕینەوەی پتر لە 
دووملیــۆن خەڵک لە نیوان تورکیەو یۆنانیش 
لەساڵی 1٩2٣دا، تورکیە هەروا وەک واڵتێکی 

)Aktar 2000: 17–66( .فرە چەشن مایەوە
ئەو تەرکیبە بە شــێوەیەکی سروشــتی 
درێژەی بــە ڕەنگدانەوەی ئەو فرەچەشــنیە 
دا کــە ئیمپراتۆریی عوســمانی - وەک باقی 
ئیمپراتۆرییەکانــی دیکە- لــە خۆیدا جێگای 
کردبووەوە. شــایانی باســە کە لە قەڵەمڕەوی 
بەرینی ئیمپراتۆریی عوسمانیدا، ژمارەیەکی زۆر 
گرووپــی ئیتنیکی، زمانی و ئایینی جۆراوجۆر 
هەبوون. ئەو فرە چەشــنیە زۆر بە باشــی لە 
زمانی ڕەسمیی ئیمپراتۆریی عوسمانیدا خۆی 
نیشان دەدا کە پێی دەگوترا تورکی عوسمانی. 
ئەو زمانە نوســخەیەک بوو لە تورکی کە پرپڕ 
بوو لە وشــە و زاراوەی قەرزکراو لە عەرەبی و 
فارســی و زمانەکانی دیکە. دەوڵەتی تورکیە 
کە لەسەر خاکی پاشــماوەکانی ئیمپراتۆریی 
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عوســمانی دامەزرابوو، بەتونــدی کەوتە ژێر 
کاریگەریــی ئیدئۆلۆژییەکی ناسیۆنالیســتی، 
کە بەمەبەستی پێکهێنانی هاوچەشنسازی لە 
کۆمەڵگادا، پێی لەسەر یەکیەتی، سیکۆالریزم 
و دابەشــنەبوونی کۆماری تورکیە و نەتەوەی 
کــە  کەمالیســتەکان،  دادەگــرت.  تــورک 
بەنــاوی کەماڵ ئاتاتورک واتــە بابی تورکان، 
ناودێرکرابوون،  دامەزرێنەری کۆماری تورکیە 
دەیانەویست دەوڵەت-نەتەوەیەکی سیکۆالر لە 
سەر مۆدێلی ڕۆژئاوایی بۆ تورکەکان دروست 
بکەن تا لەو ڕێگایەوە مااڵوایی لە پێشــینەی 
“ڕۆژهەاڵتی” و “عوســمانی”ی خۆیان بکەن. 
بەو جۆرە، ئەو کۆمەڵــگا فرە ئیتنیکی - فرە 
ئایینییەی کــە وەک میرات مابۆوە و دەبوایە 
ببێتــە بناخەی دامەزراندنــی نەتەوەی تازە، 
کەمالیســتەکانی لەگــەڵ ناهاوهەنگاوییەکی 
مێژوویــی بەرەوڕووکرد. هــەر وەک  دەڵێ: 
“کۆمەڵــگای نەتەوەیــی” هەر لەســەرەتایی 
دروســت بوونی کۆمــارەوە، دەبوایە لەســەر 
بناخەی فرە فەرهەنگییەکی زەق ســازبکرێ، 
کە ڕاستیەکی دیموگرافی و میراتی موزائیکی 
عوســمانی بــوو. ڕایەڵکەیەکــی بەریــن لە 
ئیتنیکی، زمانی و مەزهەبیەکان،  پەیوەندییە 
نیگەرانی و دڵەڕاوکێیەکی زۆریان سەبارەت بە 
ناڕوون،  ناسنامەیەکی  پێکهێنەری  بەشەکانی 
لە دونیای کۆمەاڵیەتیەکی نا دیاردا هێنابووە 

 . )Cizre 2001: 229( گۆڕ
بــڕوای هێنابــوو  ئاتاتــوورک بۆخــۆی 
کــە هۆیەکانی الوازیــی و لێکهەڵوەشــانی 
بــوون لە  ئیمپراتۆریــی عوســمانی، بریتی 
تەبیعەتی فرەکولتووری، هەووەها قبووڵکردنی 
ئــەو فرەفەرهەنگییــە لە الیەن عوســمانی 
خۆیــەوە. ئاخر ئەوە ئیمپراتۆریی عوســمانی 
و  دەرەکــی  دەســتتێوەردانی  لەبەرانبــەر 
کەمایەتیــە  هەوڵــی ســەربەخۆییخوازانەی 
نەتەوەییەکانــی وەک کــورد و ئەرمەنیــدا، 
کردبــووە یەکەیەکی ناســک و زەربەهەڵگر.
) uller 1996: 175(  بــە وتــەی ئاتاتــورک 

تورکــەکان تەنیــا لەڕێــگای دامەزراندنــی 
دەوڵــەت- نەتەوەیەکــی ســێکوالرەوە، کە 
هەموو دانیشــتوەکانی هاوچەشــن بن و بە 
تورکیش قســەبکەن، دەتوانن بگەنە ئاســتی 
“شارســتانیەتی هاوچەرخ”. ئەفسەرە نیزامیە 
ناسیۆنالیســتەکان، کە بە هەســتەی بیری 
کەمالیــزم دادەنــران، بە تونــدی کەوتبوونە 
ڕۆشــەنگەری  کاریگەریی دیسکۆرســی  ژێر 
و بیرۆکــەی فاشــیزم و ناســیۆنالیزم، کە لە 
ئەورووپــادا لە حاڵی گەشــەوهەڵدان دابوون. 
بە ترســێک کە لە ئەزموونی هەڵوەشــانی پڕ 
لە تەحقیری ئیمپراتۆریی عوسمانی هەیانبوو، 
گەیشتبوونە ئەو بڕوایە کە نەتەوە بەهێزەکان 
تاقــە ئامرازی ڕێکخســتنی دەوڵەتن. نەتەوە 
کۆمەڵگایەکی ســێکۆالرە کە لەسەر بناخەی 
ئیدەئاڵــە هاوبەشــەکانی وەک کولتور، زمان 
و خاک دادەمەزرێ. زیــا گۆکالپ، کە بناخە 
تیۆریکیەکانی ناسیۆنالیزمی تورکی داڕشتوون، 
کاتی خۆی گوتی کە “ئەمڕۆ لە ئورووپادا، تەنیا 
ئەو دەوڵەتانە کە لەســەر بناخەی یەک زمان 
دروســت بووون، بڕوا دەکرێ کە داهاتوویان 

هەبێت”. )گۆکالپ 1981 ]1918[: 81(
ڕوانگــەی  گەلێــک  بگوتــرێ  دەبــێ 
دیکــەی لــەو چەشــنەش، کە لــە الیەن 
ناسیۆنالیستەکانی پێشووترەوە بەیان کرابوون، 
هەر لــەو پەیوەندیەدا باڵو دەبووونەوە. هەموو 
ئەو ڕوانگانە پێیان لەسەر ڕۆڵێ بەهێزی زمان 
لە بنیاتنانی ناســنامەی نەتەوەیی دادەگرت. 

)Aydıngün and Aydıngün 2004
هەر زوو لە ساڵی 1٨7٨دا، نامیق کەماڵ 
شاعیری ناسیۆنالیست و بەناوبانگی عوسمانی 
گوتوویەتی “ لەکاتێکدا کە ئێمە هەوڵ دەدەین 
هەموو زمانەکانی دیکەی واڵتەکەمان جگە لە 
تورکی لە نێو ببەین، ئایــا لەبەرانبەر ئەمەدا 
دەبێ بۆ ئەلبانیەکان، کــوردەکان و الزەکان 
ئەلفوبێ سازکەین تا وەک چەک بۆ مەبەستی 
دابەشبوون و تەفرەقە بە کاری بێنن؟ وادێتە 
بەرچــاو کە زمان بە بەراورد لەگەڵ ئایین، لە 

سەر ڕێگای گۆڕانی میللەتێکدا، بە کۆسپێکی 
)Arai 1994: 18( .گەورەتر دابنرێ

هەروەک لەو نموونەیەدا دیارە، ڕیشــەی 
سیاســەتی “بە تورک کردن”، دەگەرێتەوە بۆ 
دەورانی پێش دامەزرانی کۆماری تورکیە، واتە 
ئاخــر و ئۆخری قەڕنی نۆزدە و ســەرەتاکانی 
چەرخــی بیســتەم. ئــەو کات ڕووناکبیــرە 
تایبەتی ئەوانەی  ناسیۆنالیستە تورکەکان، بە 
لــە “جەمعیەتــی ئیتیحــاد و تەرەقــی” دا 
چاالک بوون، بانگەشــەی ئەوەیان دەکرد کە 
کوردەکان نە خاوەنی مێژوون و نەش زمانێکی 
ســەربەخۆیان هەیە، هەربۆیە بە نەتەوەیەکی 
ڕەســەن لە قەڵەم نادرێن. لــەو پەیوەندیەدا 
گەلێک کەس ڕاســپێردران تا لێکۆڵینەوەی 
کۆمەڵناســی و ئانتڕۆپۆلــۆژی بە مەبەســتی 
پاکانە کردن بۆ سیاســەتی بە تورک کردنی 
ئەنادۆڵ بە گشــتی و کوردەکان بەتایبەتی بە 

 )Dündar 2001; Üngör 2008(  .ڕێوەبەرن
بــەو جۆرە بۆمــان دەردەکــەوێ کە ئەو 
ســتراتیژییە ڕۆڵێکی کاریگەری لە بردنەپێش 
و گارانتیکردنــی دەســەاڵت و هێژمۆنیــی 
تورکــەکان بەســەر گەالنی دیکــەی وەک 
کوردەکاندا هەبووە و لەو ڕێگایەوە حاشــایان 
لە مافی ڕەوای ئەوان بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی 
تایبەت بە خۆیان کردووە. وەک ئەوەی کە لە 

پەیمانی سێڤەردا هاتووە. )1920(.2 . 
ئەوانەی  بەتایبەت  دواتر کەمالیستەکان، 
لــە جەمعیەتی تەعالــی و تەرەقیدا چاالک 
بوون، ئەوســتراتیژانەیان زۆرتر بردنەپێش و 
وەک سیاسەتێکی رێکوپیک و سیستەماتێک 
درێژەیــان پێدان. پــاش دامەزرانی کۆماری 
تورکیــە، بەرەبــەرە حاشــا لە هەبــوون و 
مەوجودییەتــی زمانی کوردی، ناســنامە و 
قەڵەمڕەوی خاکی کوردســتان کرا. تەنانەت 
سیاســەتێکی ڕەســمیی ئەوتۆ پیادەکرا کە 
بانگەشەی بۆ ئەوە دەکرد کە هیچ کوردێک 
لــە تورکیەدا نیە. تەنیــا هێندێک لەس لەو 
پەیوەندییەدا هەن کە “تورکبوون”ی خۆیان 

فەرامۆش کردووە. حاشــاکردن لە هەبوونی 
کورد و سەرکوتی بێوچانی زمان و کولتوری 
تورکیەی  کوردی، جەوهــەری سیاســەتی 
بەرانبەر بە کورد پێک هێناوە. سیاســەتێک 
کە لە سەرتاســەری ســەدەی بیســتەمدا 
لەالیــەن دەوڵەتی تورکیەوە بەردەوام بەرێوە 

چووە. 
پڕۆژەی نەتەوەســازیی کەمالیســتی، بە 
بۆ  شــێوەیەکی ســەرەڕۆیانەو لەســەرەوەڕا 
خوارێ، لەالیەن ئێلیتی دەوڵەتی نەتەوەییەوە، 
کە خۆیان بە نوێنەری پێشکەوتن و مۆدێرنیتە 
دەزانی پیادە کرا. خەڵکانێک، کە زۆربەی هەرە 
زۆریان دێنشین، نەخوێندەوار و هەژار بوون و 
لە ڕێگای شەڕێکی چەندین ساڵە و زەبروزەنگ 
و کۆچی بە کۆمەڵ و بەزۆرییەوە ڕادەگوێزران، 
بەســەختی بڕوایــان بەوەدەکرد کــە ئەوان 
خەریکە مۆدێرن دەبن یان سەرەڕای ویستی 
خۆیــان “مۆدێڕن” دەکرێن. هــەر لەدەیەی 
1٩2٠ بەم الوەوە دەوڵەت، دامودەزگا دەوڵەتی 
و “ڕووناکبیران”ی دەســەاڵتدار، بە پێداگرتن 
لەســەر بایەخــی چەمکەکانی ناســیۆنالیزم، 
شارســتانیەت، زانســت، خوێندنی مۆدێرن، 
ڕاسیۆنالیزم و سیکۆالریزم، تێکۆشاون “نوێ” 
لە جێگای “کۆن” دامەزرێنن. لەو ڕوانگەیەوە، 
دەتوانیــن بڵێیــن کــە هەرچەنــد تورکیە 
قەت بە ڕەســمی نەکەوتۆتە بەر دەســەاڵتی 
ئیستعمار، بەاڵم ئیلیتی کەمالیست، شەڕێکی 
ڕزگاریخوازانــەی بە دژی هێــزە داگیرکەرە 
1920-( بەڕێوەبــردووە  ڕۆژئاواییــەکان 
بۆخۆیان  کەمالیســتەکان  کەچــی   .)1922
لە چوارچێوەی دیسکۆرســی ئۆرینتالیســتی 
و ئــورۆ سێنتریســتیدا جواڵونەتــەوە. ئەوان 
بەرهەمهێنانــەوەی  ســەرەکی  هــۆکاری 
ئیســتعمارییەکان   - ئیتنیکــی  سیاســەتە 
بوون لە تورکیەدا. بــەو جۆرە دەتوانین باس 
لە نوســخەی تورکی”ئــەرک و مەئموریەتی 
پیاوی ســپی” بکەیــن کە ئامانجــی بریتی 
بوو لە “بە شارســتانی کردن” و پێشخســتی 
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زمان و کولتــووری  کۆمەڵگای”ڕۆژهەاڵتی” 
و “دواکەوتــوو” لە ڕێگای ڕیشەکێشــکردنی 
ناسنامە  کولتوری دواکەوتووانەی ئیسالمی و 
بیدائــی و ســەرەتاییەکانەوە. بۆزانیاری زیاتر 
لەوبوارەوە تەماشــای ئەو ســەرچاوەیە بکە. 
لــە   ).Zeydanlıoğlu [2007]; [2008(
تورکیەدا ئەو پرۆســەی “خــۆ بە ڕۆژهەاڵتی 
کــردن”ە )Dirlik 1997: 111( لە ئاســتێکی 
بەرینــدا خۆی لە هەوڵدان بۆ وەڕێخســتنی 
“گۆڕینــی شارســتانیەتی” دا دەدیتەوە. واتە 
وەڕێخستنی شۆڕشێکی مۆدێرن بو گۆڕینی” 
نەزم و سیستەمی کۆن”. شۆڕشێک کە دەبوو 
چاکسازیی قووڵ لەهەموو بوارەکانی سیاسی، 
ئابــووری، پــەوروەردە، قانــوون، جلوبەرگ، 
مۆسیقا، ئەدەبیات، ساختمانسازی و هونەر و 

... هتد دا پێک بێنێ.
بە شــێوەیەکی سروشــتی، هەروەک لە 
زۆربەی بەرنامە ناسیۆنالیســتیەکانی دیکەش 
دا هەروایــە، لــە پــڕۆژەی نەتەوەســازیی 
کەمالیستەکانیشــدا، زمــان کەوتبووە چەقی 
قورســایی پڕۆژەکەوە. تورکــی وەک زمانی 
هاوبــەش لــە نێــوان هەمــوو هاواڵتیانــی 
تورکیــەدا، ڕۆڵیکی گرینگی لــە پەرەپێدانی 
کەمالیزم وەک ئیدئۆلۆژیی ڕەســمی دا گێڕا. 
لەوەش زیاتــر وەک ئامرازێک بۆ لەنیوبردنی 
ئــەو تایبەتمەندییــە کولتــوری، ئیتنیکی و 
زمانیانــە کەڵکــی لێ وەردەگیــرا، کە وەک 
میــرات لــە عوســمانیەوە مابوونــەوە و بە 
کۆسپی ســەر ڕێگای دروستکردنی نەتەوەی 
نوێ دادەنــران. بەو جۆرە ئــەو پلۆرالیزمەی 
لــە ئیمپراتۆریی عوســمانیەوە وەک میرات 
مابــووە، وەک ناهاوهەنگاویی مێژوویی، وەک 
کۆسپ و تەگەرە و پاشماوەی “شارستانیەتی 
ڕۆژهەاڵتی” سەیر دەکرا. بەو جۆرە زەمینەی 
بەالتینیکردنی زمانــی تورکی بە زۆرەملی و 
بە شــێوەیەکی خێرا دروســت بوو. ئەمەش 
وەک فاکتــۆرو تایبەتمەندیەکــی کاریگــەر 
بۆ پێناســەکردن و بردنەپێشــی ناســنامەی 

مۆدێرنی نەتەوەیی تورک کەڵکی لێ وەرگیرا. 
لە ئاکامــدا دە توانین بڵێین ئامانجی پرۆژەی 
چاکســازی کەمالیســتەکان لە بواری زماندا 
بریتــی بوو لە “ پاککردنەوە”ی زەین و بیری 
تورکی لــە “دواکەوتوویــی” و “دینداری” و 
بردنەپێشی ناسنامەی ڕاستەقینە و سەپاندنی 
زمانی تورکی وەک زمانی زاڵ بەســەر هەموو 
بوارەکانی ژیاندا. مەبەست لە پاک کردنەوەی 
تورکی بریتی بوو لە بە ڕۆژئاوایی کردن و “بە 
زانستی کردن”ی زمانی تورکی و پێکهێنانی 
ئالوگۆڕی پێویست تێیدا تا بتوانێ ئەو پرۆسەیە 
لە خۆیدا جێ بکاتــەوە. وەک جێفری لویس 
دەڵێ ئامانج لــەو ڕیفۆرمە قوواڵنــە ئەوەبوو 
کە لەالیــەک پەیوەندییەکانی تورکیە لەگەڵ 
ئیسالمی ڕۆژهەاڵتی لێک داببڕێ و لەالیەکی 
پەیوەندیی  و  کۆمیونیکاســیۆن  دیکەشــەوە 
نێوخۆی تورکیەو هی تورکیە لەگەڵ دونیای 
ڕۆژئاوا ئاســان بکات.” . )لوئیس 1999: 27(. 
لەگەڵ  لەپەیوەندیی  گرینگترین چاکســازی 
زماندا، بریتی بوو لەو ڕیفۆرمەی کە لەســاڵی 

.)Dil Devrimi( .1٩2٨دا ڕوویدا
بــە گوێرەی ئــەو ڕیفۆرمــە ئەلف و بێی 
التینی جێگای ئەلف و بێی عەرەبی گرتەوە کە 
تا ئــەوکات بەکار دەبرا. یونس نادی، یەکێک 
لە ڕووناکبیرە بەرجەســتەکانی کەمالیســت، 
کە بە دامەزرێنەری ڕۆژنامەی  کەماڵیســتی 
ودەوڵەتــی جمهوریــەت دادەنــرێ، دەڵــێ 
مەبەســت لە گۆڕینی ئەلف و بێی عەرەبی بۆ 
التینــی بریتی بوو لــە “ئاوێتەکردنی تورکیە 
لەگەڵ ئورووپا لە بواری مادی و واقعییەتەوە”. 

)احمد 1993: 82(. 
بــە وتەی ئاتاتــورک تا ئــەو کاتەی کە 
تورکــی لە ڕاســتەوە بۆ چەپ دەنووســرێ، 
ئیدەئالەکانــی  نوێنگــەی  ببێتــە  ناتوانــێ 
شارســتانیەتی و تەمەدونی ئورووپایی. دەبێ 
بگوترێ شێوەخەتی عەرەبی، کە زەمینەیەکی 
ئاڵۆز و ڕووحیەیەکی شەرقیی تایبەتی هەیە، 
خۆی لەخۆیدا وەک دوژمنێکی ڕاستەقینەی 

جمهوری بەحسێب دێت. )شوالك2004: 73(. 
ئــەو شۆڕشــە زمانیە، ڕۆڵێکــی گرینگی 
لە بەرەوپێشــبردنی فەرهەنگــی نەتەوەیی و 
بیرۆکەی زمانی تورکیی خالیس و پاکدا گێڕا. بە 
پێی یاسای قبووڵکردن و پیادەکردنی ئەلفوبێی 
 Türk(تورکی کە لەســاڵی 1٩2٨دا دەرچوو
 Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında
Kanun( )1928(3، هەموو دامەزراوە دەوڵەتی 
و کۆڕوکۆمەڵــە خسوســیەکان دەبوایــە لەو 
 Yildiz and Fryer( .ئەلفوبێیە کەڵک وەرگرن
22 :2004(. مەبەســتی سەرەکی لەو شۆڕشە 
ئەوەبوو کە هەموو هاوواڵتیان لە ڕێگای یەک 
زمانی هاوبەشــەوە بتوانن خۆیان بە بەشێک 
لە نەتەوەی نوێ بزانن. بەو جۆرە قســەکردن 
بــە زمانی تورکی، بوو بــە گەورەترین مەرج 
و پێوانــەی تورک بوون. لەو بوارەوە ئاتاتورک 
دەیگووت “ کەســێک نەتوانێ بە تورکی قسە 
بکات، بە زەحمەت دەکرێ بڕوای پێ بکەین 
کە ســەر بە کولتور و کۆمەڵگای تورکیەیە.”. 
یاساپەسندکراوەکانی   .)Okutan 2004: 181(
دیکــەش هەر هەمان مەبەســتیان هەبوو. بۆ 
نموونە یاسای یەکخستنی پەروەردەو فێرکردن. 
)Tevhid-i Tedrisat Kanunu( )1924(. دەبێ 
بگوترێ ڕیشەی ئەو یاســایە دەگەڕێتەوە بۆ 
ڕیفۆڕمەکانی چەرخی نۆزدەهەم لە سەردەمی 
عوسمانیدا. ئامانجی ئەو چاکسازییە بریتی بوو 
لە وەی کە سیســتەمی پەروەردە و فێرکردن 
ببێتە سیســتەمێکی خاوەن ناوەندی تایبەتی 
و ســیکۆالرو لەبواری جنسیەتیەشەوە ببێتە 

سیستەمێکی تەرکیبی. 
ئەو یاســایە هەموو شێوە جۆراوجۆرەکانی 
خوێندن و فێربوونی کە لە قوتابخانە سوننەتی 
و دامــەزراوە ئاینیەکاندا بە زمانەکانی دیکەی 
وەک کــوردی بەڕێوە دەچــوو، قەدەغەکرد. 
هەروەها یاســای ناوی خانەوادەگیش هەر بۆ 
 Soyadı( .مەبەستێکی لەو چەشنە پەسند کرا
Kanunu( )1934(. بەگوێــرەی ئەو یاســایە 
دەبوایــە هەموو هاواڵتیــان ناوێکی تورکیان 

وک ناوی خانەوادەگی بۆخۆیان دیاری کردبا، 
یــا ناوێکیان هەڵبژاردبا کە ڕیشــەی توورکی 
هەبوایــە بە درێژایی هــەردوو دەیەی 1٩2٠ 
و 1٩٣٠، ڕێژیمــی کەمالیســتی تورکیــە، 
هەموو تواناو ئیمکاناتــی خۆی بۆ پەرەپێدان 
و باڵوکردنــەوەی زمانی تورکی و ئەو ئیدە و 
سیاســەتانە تەرخان کرد کە بە بەرهەمی ئەو 
چاکسازییە زمانیە دادەنران کە باسمان کرد. 
بۆ نموونــە لە ســاڵی 1٩27دا کەمپەینێکی 
بەرینیــان بــە نــاوی “هاواڵتی بــە تورکی 
 Vatandaş, Türkçe( .قسەدەکات” وەڕێخست
Konuş!(. ئەو کەمپەینە لە ســاڵی 1٩٣7دا 
گەیشتە لووتکەی خۆی. لەو بوارەوە دەوڵەت 
پۆســتێری تایبەتیی لەســەر هەموو دیوارە 
گشتیەکاندا هەڵدەواسی. بۆڵتێن و بەیاننامەی 
تایبــەت بەو مەســەلەیە لە هەموو شــوێنە 
گشتیەکاندا باڵو دەکرانەوە. پەیامی سەرەکیی 
هەموو ئەو باڵوکراوانە ئەوەبوو کە لە تورکیەدا 
 Sadoğlu( .خەڵک دەبێ بە تورکی قسەبکەن

.)2003: 275–290
یەکێک لەو دامەزراوانەی کە لە و شۆڕشە 
زمانیــەدا، ڕۆڵێکی بنەڕەتــی گێڕا، بریتی بوو 
 Turk Dil( ،لە ئەنســتیتۆی زمانی تورکــی
Kurumu( کــە بــە ئیبتیکار و پشــتیوانیی 
ئاتاتورک لە ســاڵی 1٩٣2دا دامەزرا. ئەرکی 
ئــەو دامــەزراوە دەوڵەتییــە بریتــی بوو لە 
ساخکردنەوەی زمانێکی هاوبەش و یەکگرتوو 
کــە خزمــەت بــە بنیاتنانــی نەتەوەیەکی 
یەکگرتوو بکات. ئامانجی ئەنســتیتۆی زمانی 
تورکی ئەوەبوو کە زمانێکی پاک و خالیســی 
)öz Türkçe( تورکی ســاخ کاتەوە. وشــە و 
دەســتەواژە فارســی و عەرەبیەکان وەالنێ و 
لە جێگای ئــەوان وشــەی تورکیی خالیس 
بــە کەڵکوەرگرتن لــە زاراوە جۆراوجۆرەکانی 
تورکی بەکار بینێ. ئەو ئەنیستیتۆیە بەشێک 
لە زەڕادخانەی سیاســەتی کەمالیزم بوو کە 
هەمــان پڕۆژەی دەبــردە پێش، بــۆ نموونە 
 .)Türk Tarih Kurumu( .ئەنســتیتۆی مێژوو
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ئامانجی ئــەو دامەزراوەیــەش بریتی بوو لە 
نووســین و باڵوکردنــەوەی مێژوویــی نوێی 
نەتــەوەی تــورک. دەوڵەت لە ڕێــگای ئەو 
دامەزراوانــەو گەلێک بنکــەو بنیاتی دیکەی 
لــەو چەشــنە، توانــی هەمــوو ناوەندەکانی 
بەرهەمهێنانی زانســت و زانیــاری بخاتە ژێر 
کۆنتڕۆڵی خۆی. دیارە ئەو دوو ئەنستیتۆیە لە 
بردنە پیشی سیاسەتی کەمالیستەکاندا ڕۆڵی 
بەرچاویان گێرا. بە ئیبتیکاری ئەوان لە دەیەی 
1٩٣٠دا، گەلێــک کۆنفرانس پێک هاتن کە 
ئامانجیان بریتی بوو لە سازکردنی نەزەریەی 
زانســتی بۆ پاکانەکــردن بۆ زمانــی تازەی 
تورکــی، نەتەوەی تورک ، مێژوو و ئەفســانە 
و ڕەچەڵەکی داســتانە تورکیەکان. مەبەست 
ئەوە بوو کە هەستی شــانازیی بەخۆبوون لە 
هاوواڵتیانــی تازەی تورکیــدا بخوڵقێنن. جیا 
لەوە ئەوان تێدەکۆشان کە هەموو دیسکۆرس 
و ڕیوایــەت و خوێندنەوەیەکــی دیکــە بــۆ 
ناســیۆنالیزم کــە لەگــەڵ ڕیوایەتــی ئەوان 
نەدەهاتەوە بخەنە ژێر پرسیار. ئەو کۆنفڕانسانە 
 )Türk Tarih Tezi( ”تێزی مێــژووی تورکیە“
 )Güneş-Dil Teorisi( ”و”بیردۆزیی زمانی خۆ
یــان لێ کەوتەوە. هەردووکــی ئەو تیۆرییانە 
بەڵگەیان بۆ ئەوە دەهێنایەوە کە تورکەکان لە 
مێژوودا نەتەوەیەکی “فەرهەنگ ســاز” بوون، 
پەرەیان بە شارســتانی داوە، سەرزەمینەکانی 
ئەوان )ئاسیای نێوەڕاست و ئانادۆڵی( هەمیشە 
النکی شارســتانیەتیی مرۆڤایەتی بوون. لەبەر 
ڕووناکایی “بیردۆزیی زمانی خۆر”دا هێندێک 
لێکۆڵینــەوەی ئەکادیمی ئەنجام دران، کە بە 
گوێرەی ئەوان، بەڵگــە و دۆکیۆمێنتی ئەوتۆ 
“دۆزرانــەوە”، کــە دەریان دەخســت زمانی 
تورکی بە سەرچاوەی هەموو زمانەکانی دیکە 
دادەنرێ. دیارە مێژووی سەرهەڵدانی ئەو جۆرە 
بیرۆکانە دەگەڕێتەوە بۆ ڕابردوویەکی دوورتر، 
واتە بیرۆکە ناسیۆنالیستییەکانی کۆتاییەکانی 
قەڕنی نۆزدەی سەردەمی عوسمانی. بەاڵم لەو 
قۆناخە تازەیەدا شــکڵێکی سیســتەماتیکیان 

بەخۆوە گــرت و توانای ئەوەیــان پەیداکرد 
کە لەڕێگای دامــودەزگا دەوڵەتی و ڕاگەیەنە 
گشتیە نوێیە سەرانسەرییەکان، بە شێوەیەکی 
 İbrahim .بەرین لە نێو خەڵکدا بــاڵو ببنەوە
Necmi Dilmen سکرتێری گشتی ئەنستیتۆی 
زمانــی تورکی، لە ســێهەمین کۆنفرانســی 
ئەنســتیتۆکەدا، کە لەســاڵی 1٩٣6 دا پێک 
هات، ئامانجە ئەســڵیەکانی ئــەو دامەزراوەی 
ڕوون کردنەوە و گووتی” بە ئاسانی دەتوانین 
شــوێنەوار و حــزووری فەرهەنگی تورکی لە 
هەموو ئەو زمانانــەدا پەیدا بکەین کە مێژوو 
بە خۆیەوە دیتوون، بە پشتبەستن بەو خەتە 
دەردەکەوێ  بۆمــان  مێژووییانە،  ســەرەکیە 
کە تورکی ڕەچەڵەک و ســەرچاوەی هەموو 
 Üçüncü Türk Dili Kurultayı( ”.زمانەکانــە

 .)1937: 64–65
 لە ڕێگای ئیستداللی لەو جۆرەوە، لەالیەک 
“دەســەڵماند”  تورکەکانیــان  “گەورەیــی” 
دیسکۆڕســی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی  و، 
ڕۆژهەاڵتناسانەی ئەورووپایان ڕەت دەکردەوە 
کە کە تورکیان بە “دواکەوتوو” لە قەڵەم دەدا 
و دەیان گووت هیچ ڕۆڵێکیان لە شارستانیەت 
دا نەگێــڕاوە. بــۆ رێبەرانی کەمالیســتەکان 
گرینگ بوو کــە بە “ڕۆژئاوا” نیشــان بدەن 
کە تورکــەکان نە دواکەوتوون و نە ســەربە 
“ڕەگەزی زەردن”، بەڵکوو ســەر بە “ڕەگەزی 
ســپی”ن کــە بــە رەگەزێکی پێشــکەوتوو 
دادەنرێ. کەڵکوەرگرتن لەو زاراوانە، لە جیاتی 
ئــەوەی کە ئاکامــی گۆڕانکاریەکــی قووڵی 
فیکری بێت، هەوڵێک بوو بۆ بەرپەرچدانەوەی 
ئەو مەحکوومیەتەی کە تورکەکان، سەبارەت 
بەو سیاسەتە ڕەگەزپەرستیانەی کە بەرێوەیان 
دەبــرد، لەگەڵ بــەرەوڕوو بوون. ئــەوان بۆ 
بەرپەرچدانەوەی ئەو مەحکوومییەتە بەرینەی 
لەگەڵــی دەســتەویەخە بــوون کەڵکیان لە 
وەردەگــرت.  تەخەسوســی  تێرمینۆلــۆژی 
وەک  تورکــەکان   .)Aytürk 2004: 19(
“هەڵگــری شارســتانیەتی” و “باڵوکەرەوەی 

زیاتر  لەوەش  شارســتانیەتی” دەناســێنران. 
دەگوترا کە بە شــێوەیەکی سروشتی ئەرکی 
تورکەکان ئەوەیە کە شارســتانی و تەمەدون 
لە نێو “خەڵکانی دواکەوتوو”دا پەرە پێ بدەن. 
)Aydın 2001: 346(. بــە گوێرەی بیردۆزیی 
زمانــی خــۆر، تورکی بەســەرچاوەی هەموو 
زمانــەکان دەزانرێ. چوونکــە تورکی زمانی 
شاڕســتانیەتە، دەبێ جێگای هەمــوو زمانە 
“غەیرە شارســتانیەکان” بگرێتەوە. بۆ نموونە 
یەکێــک لە لێکۆڵــەرەوەکان، بەناوی جەالل 
سەحیر بەگ، لە یەکەمین کۆنفرانسی زمانی 
تورکی لە ســاڵی 1٩٣2دا گوتی: ئەو تیۆرییە 
تەنیا زمانی نەتەوە پێشکەوتووەکان دەگرێتەوە 
. “بێ شک زمانی عەشیرەتە ناشارستانیەکان 
 Birinci Türk Dil Kurultayı( .”ناگرێتــەوە

.)Müzakere Zabıtları 1933: 438
وەک “ئەلسترا بۆنت” دەڵێ، ناسیۆنالیزمی 
لە  لــەو دەورەیــەدا “شــێوەیەک  تورکــی 
ئۆڕێنتالیســم بــەکار دەهێنــی، کــە لەوێدا 
ڕۆژهەاڵت بە قەڵەمرەوێکی جودا وسەرەتایی 
دادەنــرێ. ئەو قەڵەمڕەوە لــە ڕۆژئاوا جیایەو 
بۆ خــۆی مودێلێکە کە لەوێــدا تورک وەک 
ناسنامەیەکی نەتەوایەتی نموونەیی و ئیدەئاڵ 
 .)Bonnett 2004: 74-76( دەناســێنرێ.”. 
کاربەدەســتانی دەوڵەت بۆ باڵوکردنەوەی ئەو 
بیروبۆچوونانــە هەوڵ و کۆششــێکی زۆریان 
لە سەرتاســەری کۆمەڵگادا لە خۆیان نیشان 
دا. بــۆ نموونە لە قوتابخانەکانــدا، لە ڕێگای 
کتێبە دەرســییەکان. هەروەها ئەو تیۆرییانە 
بوون بە بناخــەی مێژوونووســیی تورکی و 
بوون بە سەرچاوەی سیاستگوزاریی ڕەسمی. 
لەوەش زیاتر کاریگەری و شوێنەواری خۆیان 
لەســەر ئەدەبیات، تیئاتر و ڕۆژنامەنووســیی 
ئــەو دەورەیە دانــا. تا دەیــەی 1٩7٠، هەر 
لێکۆڵینەوەیەکی کۆمەڵناسی و مێژوویی ئەگەر 
لەبەر ڕووناکایی ئەو تیۆرییانەدا نەنووسرابان و 
ئەوانیان پەســند نەکردبان، باڵو نەدەکرانەوە. 
)Nezan 1993: 76(. ڕاســتییەکەی ئەوەیــە، 

ئەو تیۆرییانە ئێســتاش بەڕادەی جۆراوجۆر، 
شوێنەواریان لەسەر دەوڵەتی هاوچەرخ، سوپا، 
زانکۆ و دیسکۆرســی زاڵ لە تورکیەدا هەیە. 

.)Copeaux 1998(

دووهــەم:دەوڵەتیتورکیــەوزمانی
کوردی

دەتوانیــن بڵێین کە مەســەلەی کــورد بە 
گەورەتریــن گیروگرفت دادەنرێ کە کۆماری 
تورکیە هەرلە سەرەتای دامەزانییەوە لەگەڵی 
بەرەوڕوو بووە. کوردەکان لە ڕووی فەرهەنگی 
و زمانییــەوە بە گەورەتریــن گرووپی جیاواز 
دادەنرین کە کەوتنە ژێر باری قورسی پڕۆژەی 
نەتەوەسازیی کامالیستەکان. لە ئاکامدا حاشا 
لە مەوجوودییەتیان کرا، زمان و ناســنامە و 
فەرهەنگیان قەدەغەکرا. ئەوە لە کاتێکدا بوو کە 
لە دەورانی عوسمانیدا میرنشینە کوردییەکان 
تا ڕادەیەک خاوەنی حوکمی خۆبەرێوەبەریی 
بــوون و لەالیەن ئیمپڕاتۆریی عوســمانیەوە، 
وەک بەشــێک لە حەشــیمەتی موســوڵمان 
دەناســران. کەچی سەرەڕای ئەوەش، هەر لە 
دەیەکانی ســەرەتای دروســتبوونی کۆماری 
تورکیەدا ، کوردەکان وەک گروپێکی ئیتنیکی 
جیاواز، لە دیسکۆرســی ڕەسمیی ئەو واڵتەدا 
جێگایەکیــان بۆ نەما. کاربەدەســتان هەموو 
هەوڵ و کۆششــی خۆیــان دەکار کرد تا بە 
زۆری “بیانکەن بە تورک”. بۆ وەدیهێنانی ئەو 
مەبەستەش لەپێشــدا زمانی کوردییان کردە 
ئامانــج. وەک دۆناڵد بلکســام دەڵێ “هێرش 
بۆســەر کورەکان لە ژێرپــەردەی خەباتێکی 
بەرین بە دژی نفووزی مەزهەب و دابونەریتە 
دواکەوتووەکان دەســتی پێ کرد. ) ڕاســتە 
کوردەکان دژی سیکۆالرســیۆنی توند بوون(. 
ســەرەنجام  حاشــاکردن لە مەوجوودییەتی 
ئیتنیکەکانی دیکە بوو بە نەریتێکی سیاسیی 
کۆماری تورکیە. لە ئاکامــدا بەملێۆنان کورد 
 Bloxham( .”بە تورکی کێوی لە قەڵەم دران

 .)2005b:230

333گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 332



 بەم جۆرە لە سیاســەت و دیسکۆرســی 
دەوڵەتی تورکیــەدا، هەبوونی کوردەکان هەم 
حاشــای لێ کــرا هەم وەک هەڕەشــەیەک 
بۆ ســەر جەوهــەر و ماهییەتی ناســنامەی 
دەوڵەت دانــرا. لەو دیسکۆرســە زاڵەدا هیچ 
جێگایەک بۆ وشەکانی “کورد”، “کوردستان” 
و” کێشــەی کورد” نەبوو. لە جیاتی ئەوە لەو 
پەیوەندییــەدا لە زاراوەکانــی وەک “تورکی 
“سیاســەتی  “چەتە”،  “ڕۆژهەاڵت”،  کێوی”، 
عەشیرەتی”،”  “بەربەرەکانێی  کۆنەپەرستانە”، 
دواکەوتوویــی ناوچەیی” کەڵــک وەردەگیرا. 
لەوەش زیاتر بۆ ئــەوەی کوردەکان لە بواری 
فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییەوە وەک خەڵکێکی 
دواکەوتوو بناســێنن، ئــەو زاراوانەیان بەکار 
دەهێنان. موسوڵمانی سادە، دواکەتوو، ڕێگریی 
عەشیرەتی، قاچاخچی و ئەو جووتیارانەی کە 
بەو  دەچەوســێندرێنەوە.  ئاغاکانەوە  لەالیەن 
جۆرە ئەو ســاختارە هێژمۆنیکە، کە لە بواری 
)Yeğen 1999( فیزیکیشەوە لە الیەن سوپاوە 
پشــتیوانیی لێ دەکرا، زەمینەی بۆ سەرکوتی 
کوردەکان پێک هێنا. ئەو پەالمارە لە پێشــدا 
لە بــواری زمانەوە دەســتی پێ کــرد. ئاخر 
زەقترین نیشانەی جیاوازیی نیوان کوردەکان 
و تورکەکان زمان بوو. بۆیە لەنێوبردنی زمانی 
کوردی و زمانە غەیرە تورکییەکانی دیکە، بوو 
بە ئامانجی ســەرەکیی پڕۆژەی نەتەوەسازیی 

دەوڵەتی تورکیە. 
کوردەکان تەنیــا بەوە نەدەبوونە “تورک” 
کــە تورکیان وەک زمانی تازە و کەمالیزمیان 
وەک ئیدئۆلۆژیــی خۆیان قبــووڵ کردبوایە، 
بەڵکوو دەبوایە دەستبەرداری زمانی زکماکی 
و فەرهەنــگ و میراتی خۆشــیان بن. کەواتە 
دەتوانیــن بڵێیــن کە مێــژووی هاوچەرخی 
تورکیە هەر بــە تەنیا مێژووی نادیدەگرتن و 
سەرکوتی ناسنامەی ئیتنیکیی کوردەکان نیە، 
بەڵکوو بریتییە لە سیاسەتێکی درێژخایەن بۆ 
لەنێوبردنی زمانی کوردیش. بۆیە سیاســەتی 
دەوڵەتی تورکیە بەرانبــەر بە زمانی کوردی، 

بــە “جینۆســایدی زمانی” یــا “زمانکوژی” 
یــا هەوڵێکی ئاگایانە بــۆ لەنیوبردنی زمانێک 
 Hassanpour1992,( دێــت.  حیســاب  بــە 
 1993, 2000; Skutnabb-Kangas and
Bucak 1995; Hassanpour, Skutnabb-
Kangasand Chyet 1996; Skutnabb-
 Kangas 2000, 2005; Skutnabb-Kangas
 and Fernandes 2008; Skutnabb-Kangas
 and Taylor 2009; Skutnabb-Kangas and

 .)Dunbar)2010
و   Tove Skutnabb-Kangas هــەروەک 
Sertaç Bucak دەڵێــن، “بۆئــەوەی زمانێک 
بکوژی، یا دەبێت ئەوانە بکوژی کە بەو زمانە 
دەدوێــن، یا دەبێ کارێکی وا بکەی کە ئەوان 
دەســت لە زمانی زکماکیی خۆیان هەڵگرن. 
تورکیە هەوڵ دەدا کە کوردەکان واز لە زمانی 
زکماکیی خۆیــان بێنن و لە جیاتی کوردی، 
تورکــی وەک زمانی زکماکی بــەکار بەرن.”  

.)Bucak 1995: 362 و Skutnabb-Kangas
سیاســەتی  بــە  وەاڵمدانــەوە  بــۆ 
و  ناوەندگەرایــی  سکۆلیراســیۆن، 
کوردەکان  تورکیە،  دەوڵەتی  وەکیەکسازیی 
لە ماوەی ســاڵەکانی نێوان 1٩2٥، 1٩27-
1٩٣٠ و 1٩٣7-1٩٣٨ دا گەلێک شــۆڕش 
و ڕاپەڕینیــان بەڕێوە بــرد. دەبێ بگوترێ 
کە هەموو ئــەو ڕاپەڕینانە بە شــێوەیەکی 
زۆر دڕندانــە ســەرکوت کران. لــە ئاکامدا 
خەڵكێکی زۆر دوور خرانەوە، ناچار بە کۆچی 
زۆرەملی کران و لە شوێنی دیکە نیشتەجێ 
کران. هەروەها حەشــیمەتێکی زۆری کورد 
قەتڵوعام کران. بــۆ نموونە وەزیری نێوخۆ، 
پاش سەرکوتی شۆڕشــی شیخ سەعید، لە 
ڕاپۆرتێکــدا بەناوی “گەاڵڵەی ئیســالحاتی 
شەرق” دەڵێ، ئوستانە کوردنشینەکان دەبێ 
بە “شــێوەی ئیســتیعمار”ی ئیدارە بکرێن 
و خەڵکەکــەی لە ڕێــگای کۆچی زۆرەملێ 
و نیشــتەجێکردنەوەی ســەرلەنوێ بکرێنە 
تورک. وەک بەشێک لە بەرنامەی “ڕیفۆرمی 

لــە ســاڵی 1٩٣٤دا دەوڵەت  ناوچەکــە” 
‘قانوونی نیشــتەجێکردن”ی پەســند کرد. 
مەبەســتی ســەرەکی لەو قانوونە ئەوە بوو 
کە کــوردەکان لە زێدی خۆیان ڕاگوێزێ و 
لەو ڕێگایەوە ئینسجامی کۆمەاڵیەتیی ئەوان 
لەبەین بەرێ و لێکیان باڵو بکات. کۆمیتەی 
نیشتەجێکردن  قانوونی  نێوخۆیی  کاروباری 
پێی لەســەر ئەوە دادەگرت کە بەپێی ئەو 
قانوونــە، کۆماری تورکیە بۆ پێشخســتنی 
هەموو تورکەکان کــە یەک زمان و ڕەگەز 
و مێنتاڵیتەی هاوبەشیان هەیە، تێدەکۆشێ. 
ئەو “تورکانە” کــە “تورک بوون”ی خۆیان 
فەرامــۆش  کــردووە، دەبێ ناچــار بکرێن 
 Yıldız( بێننەوە.  وەدەســتی  ســەرلەنوێ 
253-242 :2001(. ساڵێک دواتر یاسایەکی 
تایبەتــی بــە مەبەســتی “ئازاد”کــردن، 
“موتەمەدن” کردن و “پاراستن”ی خەڵکی 
“جێــگای بەزەیی”ی ئوســتانی دەرســیم 
پەســندکرا. ئامانجی ئەو قانوونە بریتی بوو 
لە لەنێوبردنی ســترەکتوری عەشــیرەتیی 
ناوچەکە و باشــتر “موتەمــەدن” کردن و 
 Yildiz(  .ئاوێتە”کردنــی خەڵکی ناوچەکە“

.)2001:258-259
هەموو ئەو سیاســەتە، کە شــتێک نەبوو 
جگە لە ئەندازیارییەکی کۆمەاڵیەتی بەزۆری 
و زۆرەملی، تەواو بە پێچەوانەی پەیمانی لۆزان 
بوو. لە مادەی ٣٩ی ئــەو رێککەوتننامەیەدا 

هاتووە کە:
 هیــچ کۆســپێک لــە ســەر ڕێــگای 
تورکیە  هاوواڵتیانی  ئازادانەی  کەڵکوەرگرتنی 
لە هەرزمانیک کە خۆیان بیانەوێ، لە گۆڕێدا 
نیە. ئەوە هەموو بوارەکانی ژیانی خسوســی، 
بازرگانی، دین، چاپەمەنی و کۆڕ و کۆبوونەوە 
گشــتیەکان دەگرێتەوە. ســەرەڕای هەبوونی 
زمانێکی ڕەسمی، هەموو هاوواڵتیانی تورکیە، 
کــە بەزمانێکی غەیرە تورکی قســە دەکەن، 
ئیمکانی ئەوەیان بۆ دەســتەبەر دەکرێت کە 
بە شێوەی شەفاهی لە بەرانبەر دادگاکاندا، لە 

زمانی خۆیان کەڵک وەرگرن.

وسیاسەتە نیزامیەکان کودیتا سێهەم:
زمانییەکان

تورکیە لە نیوەی دووهەمی سەدەی بیستەمدا 
گەلێــک ئاڵوگۆڕی گرینگی بە خۆیەوە دیتن، 
وەک گۆڕان بەرەو سیســتەمی چەند حیزبی 
و هەروەهــا هەڵبژێرانی حیزبــی دێموکرات 
لە ســاڵی 1٩٥٠دا. حیزبی دێموکرات توانی 
پشــتیوانییەکی بەرینی ئەو چین و توێژانەی 
کۆمــەڵ وەدەســت بێنــێ کە لــە دەورانی 
کەمالیســتەکاندا  حیزبیی  تــاک  حکومەتی 
بێدەنگ کرابــوون. ) 1٩2٣-1٩٥٠(. کەچی 
ســەرەڕای ئەوەش سیاســەتی بەتورککردنی 
کــوردەکان وەک سیاســەتێکی دەوڵەتــی، 
هەر درێژەی کیشــا. هەروەها ئەو سیاســەتە 
زمانکوژییــەی کــە لــە مێژ بوو ســەبارەت 
بە کــوردەکان بەڕیوە دەچــوو، نەک هەر لە 
جێگای خــۆی مایەوە، بەڵکــوو لەگەڵ هەر 
توندتریش  بەهێزترو  نیزامیــدا،  کودیتایەکی 
دەبــوو. )1٩6٠، 1٩71 و 1٩٨٠(. کەمالیزم 
وەک بناخە و جەوهەری ئیدئۆلۆژیی دەوڵەتی 
تورکیــە ئیدامــەی پەیداکــرد، هــەر بۆیە 
حاشاکردن لە ناســنامەی ئیتنیکیی کوردی 
و بردنەپێشــی زیاتری ئەو سیاســەتەش بە 
شــێوەیەکی سیســتەماتیک درێژەی کێشا. 
لەساڵی 1٩٥٠دا، قانوونی ژمارە 7267 پەسند 
کرا. بە گوێرەی ئــەو قانوونە “ئەو گوندانەی 
کە ناوەکانیــان تورکی نیــە و دەبنە مایەی 
سەرلێشێواوی، دەبێ لە کورتترین ماوەدا پاش 
ڕاوێژکــردن لەگەڵ کۆمیتەی هەمیشــەییی 
 Yildiz and.).”پارێزگا، ناوەکانیــان بگوڕدرێ

.)Fryer 2004:23
ئەســڵی ٥٤ی قانوونــی ئەساســی تازە 
کــە لەســاڵی 1٩61دا لەالیــەن حکومەتی 
نیزامییەوە ئامادە و پەســند کرا، حکومەتێک 
کە لە ڕێگای کودیتاوە دەوڵەتی هەڵبژێردراوی 
حیزبی دێموکراتی لەسەر کارالبرد و سەرۆک 
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وەزیران، عەدنان مێدرێســی لە ســێدارە دا، 
ســەرلەنوێ پێی لەسەر ئەو مادەیەی قانوونی 
ئەساســیی پێشــوو داگرتەوە کە دەیگووت: 
“هەرکەســێک کە وەک هاوواڵتی پەیوەندی 
بــە تورکیــە وە هەیە، تورکــە”٤. بەو جۆرە 
قانوونــی ئەساســیی نوێ، ســەرلەنوێ پێی 
لەسەر کەمالیزم وەک ئیدئۆلۆژیی هەمیشەیی 
دەوڵەتی تورکیە داگرتەوە. مانای ئەوە بوو کە 
شۆڕشی ئاتاتورک گەڕانەوەی بۆ نیە. لە مادەی 
٥٨ی ئەو یاسایەدا ســەبارەت بە هەڵبژاردن 
و ناونووســیی کاندیداکان لە هەڵبژاردنەکاندا 
هاتــووە کە: “کەڵکوەرگرتن لە هەر چەشــنە 
خــەت و زمانێــک جگە لە خــەت و زمانی 
تورکی لــە کاتی ناونوســین و پڕۆپاگەندەی 
هەڵبژاردندا لە رادێو وتەلەفزیۆن یا هەر شێوە 
 Yildiz and( ”.تەبلیغاتێکی دیکــە قەدەغەیە
Fryer 2004: 26(. ئەو یاســایە بە شێوەیەکی 
سیستەماتیک بۆ ســەرکوت و زیندانیکردنی 
کەسانی کوردزمان و هەموو ئەو کەسانە دەکار 
دەکرا کە جورئەتــی ئەوەیان هەبوو وەزعەکە 
بخەنە ژێر نیشــانەی پرسیار. پاش کودیتاکە 
٤٥٠ کــەس لە ڕووناکبیرانی بەرجەســتەی 
کورد، کە ڕەخنەیان لە سیاسەتەکانی دەوڵەت 
گرتبوو، گیران و بــێ دادگاییکردن ڕەوانەی 
ئۆردوگاکانی کاری ئیجباری لە نێوەڕاســتی 
تورکیە کران. بەشــێکی دیکــەش لەوان بۆ 
 Nezan( .ڕۆژئــاوای تورکیــە دوور خرانــەوە
65 :1993(. بــۆ نموونــە حیزبــی کرێکارانی 
کورد، )Türkiye İşçi Partisi، TIP(، کە توانی 
لەســاڵی 1٩61دا 1٥ کوردی لــە پاڕلەماندا 
دەســتەبەر بــکات، یەکەم حیزبی سیاســی 
بوو کە باســی کێشــەی کوردی هێنایەگۆڕو 
ئەو تابۆیەی شــکاند. ئەمە بووە هۆی ئەوەی 
ئــەو حیزبە بە تاوانی “تەشــویقی جموجۆڵی 
 Gunter( .جیاوازیخوازانــە “ قەدەغە بکــرێ

.)1990:17; Nezan 1993: 68–70
لــەو دەورەیەدا نــاوی گەلێک لە گوند و 
شــاڕۆچکە کوردنشــینەکان کران بە تورکی. 

ژمارەیەکی زۆریــش ڕادیۆ دامەزران . ئەرکی 
ئــەو ڕادیۆیانە بریتی بوو لە پووچەڵکردنەوەی 
شــوێنەواری ئــەو رادیۆیانــەی لــە واڵتانی 
دراوسێوە، بە کوردی بەرنامەیان باڵو دەکردەوە. 
قوتابخانەی  گەلێک   .)Nezan 1993: 68–70(
پانسیۆن لە ئوستانە کوردنشینەکاندا دامەزران.   

 .)Beşikçi 1970: 552–553(
مەبەســت ئەوە بوو کە مندااڵنی کورد لە 
بنەماڵەو کۆمەڵگاکانــی خۆیان دابرێن. وەک 
باقــی دامەزراوە نیزامــی و پەروەردەییەکانی 
دیکەی دەوڵەت زۆر بە توندی پشــتیوانی و 
بەرگری لەو جــۆرە قوتابخانانە دەکرد. زۆرتر 
منداڵــەکان هان دەدران کــە زمانی خۆیان 
لە بیر بکەن. منداڵــەکان دەخرانە بەر بارانی 
تەبلیغاتێک کــە دەیگوت کوردەکان “خراپ” 
و “پیس” و “ســەرەتایی”ن. لە هەمان کاتدا 
پێشــیان لەســەر ئەوە دادەگرت کە شتێک 
بە ناوی کــورد وجودی نیە. وەزعێکیان پێک 
هێنابــوو کــە قوتابیەکان دەبوایە شــەرم لە 
زمان، فەرهەنگ و پێشــینەی خۆیان بکەن. 
وەک   .)Skutnabb-Kangas 1981: 308-313
وتمان ئەو سیاســەتە بەشێک لە ستراتیژیی 
دەوڵەتــی تورکیــە بــوو بــۆ بەتورککردنی 
کوردەکانی نیشتەجێی تورکیە و بە مەبەستی 
پێشــگیریکردن لە گەشــەی ناســیۆنالیزمی 

کوردی. 
لــەو دواییانــەدا ڕاپۆرتێکــی نهێنی، کە 
لەالیەن ڕۆژنامەنوسانی تورکیەوە دۆزراوەتەوە 
کە ڕاســتی و دروســتی لە گۆڕێدابوونی ئەو 
سیاســەتە نیشــان دەدات. ئەو ڕاپۆرتە پاش 
کودیتای ســاڵی 1٩6٠، لەالیــەن ئیدارەی 
بەرنامــەو پالندانانــی وەزارەتــی نێوخــۆوە 
دادەرێــژرێ. ئامانجــی ئــەو پالنــە بریتییە 
لــە “چارەســەری گرفتــی جیاوازییخوازیی 
ناوچەیــی”.  دواکەوتوویــی  و  کــوردەکان 
ناونیشــانی پالنەکە بریتی بوو لە “پرنســیپە 
ئەســڵیەکانی پالن و بەرنامەکانی دەوڵەت بۆ 
پەرەپێدانی ڕۆژهەاڵت و باشووری ڕۆژهەاڵت”. 

ئەو ڕاپۆرتە گەلێک ڕێگا چارە پێشنیار دەکات 
وەک ئاوێتەکــردن و تواندنەوەی کوردەکان. 
)Dündar and Akar 2008(. ڕاپۆرتەکــە ئەوە 
ئاشــکرا دەکات کــە بەشــێکی گرینگی ئەو 
بەرنامەیە ئامانجەکەی بریتییە لە لەنێوبردنی 
هۆشــیاریی نەتەوەیی کــوردەکان لە ڕێگای 
تەشویقی کۆچی دڵخوازانەو زۆرەملی. پالنەکە 
پێ لەســەر بایەخی لێکۆڵینەوە کۆمەڵناســی 
و سۆســیۆکولتورییەکان لــە ناوچەکــەدا بۆ 
بردنەپێشی ئەو سیاســەتە دادەگرێ. لەوەش 
زیاتر بە گوێرەی ڕاپۆرتەکە دەوڵەت بۆ گۆڕێنی 
تەرکیبی ئیتنیکیی ناوچە کوردنشینەکان دەبێ 
لە تەماحوەبەرنانی ماڵیــش کەڵک وەرگرێ. 
ئەمــە دەری دەخــات کە کار بەدەســتانی 
دەوڵەت هەمیشە لە زانست وەک “ ئامرازێک” 
بۆ بردنە پێشــی “قازانج و بەرژەوەندییەکانی 
دەوڵەت” کەڵکیــان وەرگرتووە ولەو ڕێگایەوە 
کۆمەاڵیەتیان  ئەندازیاریــی  سیاســەتەکانی 
بەڕێوە بردووە. بەشــێک لەو پێشنیارانەی کە 
لەو پالنــەدا هاتوون بریتین لە: ســەرلەنوێ 
پێ  خۆیان  “ئەوانــەی  نیشــتەجێکردنەوەی 
کوردە” لەگەڵ حەشــیمەتی ئیزافی ناوچەی 
دەریــای ڕەش بە قازانجی بــە تورکیکردنی 
ناوچەکە. مەبەســتی سەرەکی دەبێ ئەوە بێ 
کە هیچ پەیوەندییەک لە نێوان “ئەوانەی کە 
خۆیان بــە کورد دەزانن” لە تورکیەدا لەگەڵ 
کوردەکانی عێڕاق و ئێران و سوریەدا نەمێنێ. 
باڵوکردنــەوەی بەرنامەی ڕادیۆیی و گۆرانیی 
محەللیــی کوردی لەســەر ڕیتــم و هەوای 
تورکی، لەالیەن کەســانی پسپۆڕی کاروباری 
پڕۆپاگەندە بۆ قەناعەتهێنان بە کوردەکان کە 
سیاســەتەکانی دەوڵەت لە قازانجی ئەواندان. 
هەروەهــا بــۆ ئاگادارکردنــەوەی بیــروڕای 
رووناکبیــری دەرەوە ســەبارەت بــەوەی کە 
لە تورکیەدا شــتێک بەناوی کێشــەی کورد 
لە گۆڕێدا نیە. دەســتبەجی ئەنســتیتۆیەکی 
تورکناســی دامــەزرێ بــۆ بەرهەمهێنان و 
جۆراوجۆری  لێکۆڵینــەوەی  باڵوکردنــەوەی 

زانستی کە نیشــان بدەن کوردەکان لەگەڵ 
تورکــەکان لە یــەک ڕەچەڵەکــن. هەروەها 
بۆ ئەوەی نوســخەیەکی تورکــی لە مێژووی 
ڕۆژهەاڵتی تورکیە باڵو بکاتەوە. دەبێ ڕۆژنامەو 
گۆڤاری ئەوتۆ باڵو بکرێنەوە کە نیشان بدەن 
کــوردەکان بە ڕەگەز لە تایفــە تورانیەکانن. 
سەیر ئەوەیە ئەو ســتراتیژییە زاڵمانەیە، ئەو 
سیاســەتە پڕ لە زەبروزەنگە بــۆ تواندنەوەی 
کوردەکان، ئاکامی پێچەوانەی بەدەستەوە دا 
و بووە هۆی چوونەســەری ئاستی وشیاری و 
ئاگایــی نەتەوەیی لە نێــو ژمارەیەکی زۆر لە 
کوردەکانــدا. بەتایبەت لەدەیــەی 1٩7٠دا، 
بزووتنــەوەی کــورد و بزووتنــەوەی چەپ 
شــکڵێکی ڕادیکاڵیــان بە خۆیــەوە گرت و 
بەرانبــەر ئیدئۆلۆژیــی ڕەســمیی دەوڵــەت 
ڕاوەســتانەوە. لەو دەورەیەدا کە دەورەیەکی 
تەواو سیاســی بوو، گەلێک حیزب و ڕێکخراو 
و بزووتنەوەی سیاسی، مەزهەبی و ڕۆژنامەی 
ڕادیکاڵ ســەریان هەڵدا. ژمارەی دانیشتوان 
بە توندی چووە ســەرێ و شارنشینی پەرەی 
ئەستاند. ئیدئۆلۆژییە سیاسییە جۆراوجۆرەکان 
بــاڵو بوونــەوە. هەمــوو ئەوانــە بوونە هۆی 
پەرەسەندنی جموجۆڵی سیاسی لە نێو الوانی 
شارەکان و بەهێزبوون و بەرزبوونەوەی دەنگی 
ناوچە پەڕاوێزخراوەکان. بەو جۆرە کێشــەی 
کورد لەو فەزا سیاســیەدا لــە ڕێگای گۆڤار 
و چاپەمەنیە چەپەکانەوە بەئاســانی ســەری 
هەڵدایەوە. ئــەو ڕۆژنامــەو گۆڤارانە گەلێک 
بــاس و بابەتیان ســەبارەت بەو کارەســاتانە 
بــاڵو دەکردنــەوە کە بەســەر کــوردەکان 
هاتبوون. ئەمەش دەرفەتــی بۆ ڕووناکبیرانی 
کــورد و تــورک پێــک هێنا تا سیاســەتە 
ڕەســمیەکان بخەنە ژێر نیشــانەی پرسیار. 
کەچی ســەرەنجام تەواوی ئەو چاالکییانە بە 
شێوەیەکی سیســتەماتیک سەرکوت کران و 
ژمارەیەکی زۆر لە نوسەران و ڕۆژنامەنووسان 
و بەرپرســانی ناوەندەکانــی باڵوکردنەوە، بە 
تاوانــی “تەبلیغاتکــردن بــۆ جیاوازیخوازی” 
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)Gunter 1990: 4-19؛  زینــدان.  کەوتنــە 
ئابووری،  بێڕەونەقیی   .)Nezan 1993: 66-68
نائارامییــە  پەرەســەندنی  ناســەقامگیری، 
کۆمەاڵیەتییەکان، مانگرتن و خۆپێشــاندان و 
تیرۆرە سیاســییەکان، بوون بەهۆی ڕوودانی 
کودیتایەکی دیکەی نیزامی لە ساڵی 1٩71. 
ئەوە بوو کە دەوڵەت پاش ئۆڵتیماتۆمی ســوپا 
ناچاربوو دەســت لە کار بکێشێتەوە. ئەرتەش 
داوای لە دەوڵەت کــرد کە لە بەر ڕووناکایی 
“ڕووحی کەمالیزم” دەســت بکات بە ڕیفۆرم. 
لــە ئاکامدا هەزاران چاالکــی تورک و کورد 
گیران و خرانــە نێو زیندان. دادگای نیزامیی 
دیاربەکر، بەهەزاران “کوردی جوداییخوازی” 
مەحکوم کردن. واحیدە جۆراوجۆرەکانی دژی 
شــۆڕش لە ئوســتانە کوردییەکاندا دەستیان 
کرد بە ڕاونان و گەڕان وپشــکنین، لە ئاکامدا 
بــە هــەزاران جووتیار کەوتنە بــەر ڕاونان و 
تەعقیب و ئەشکەنجەو ڕەوانەی زیندان کران” 

.)Nezan1993: 78( .
دەیەی پڕ لە توندوتیژی و ناسەقامگیریی 
1٩7٠ بــە دەســتێوەردانی نیزامیی ئەرتەش 
کۆتایــی  1٩٨٠دا  ســیپتامبری  12ی  لــە 
هات. ئەوە بە نوختە گۆرانێک لە سیاســەتی 
موهەندیسی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگای تورکیەو 
ســەرکوتی زمان و ناسنامەی ئیتنیکی کورد 
لەو واڵتەدا لە قەڵەم دەدەرێ. بە سەرهەڵدانی 
کودیتای نیزامیی 1٩٨٠، ســەرکوتی ناڕازییە 
سیاســییەکانی کورد و تورک گەیشتە پلەی 
هەرە بــەرزی خــۆی. ئیدارەکردنی ناوچەی 
کوردســتان بە “ڕێگای ئیســتعماری” هەروا 
درێژەی هەبوو، حکوومەتی نیزامی ڕاگەیەنرا. 
ســوپا ڕایگەیانــد کــە ئامانجــی حکومەتی 
نیزامی بریتییــە لە “لەنێوبردنــی کۆمۆنیزم 
1٩٨2دا،  ســاڵی  لــە  جوداییخــوازی”.  و 
هێزە  فەرمانــدەی  لەالیــەن  نامیلکەیــەک 
زەمینیەکانی سوپا لە نیوخۆی سوپادا زۆر بە 
نهێنی باڵو کرایەوە. ئەو نامیلکەیە کوردەکان 
وەک “هێزێکی تێکدەرو ئاژاوگێر” دەناسێنی. 

نامیلکەکە درێژە دەدا و دەڵێ وشــەی کورد 
لەالیەن ئەو”تورکە کێوی” یانەی ڕۆژهەاڵتی 
تورکیە سەروســەدای لێ بــەرز دەبێتەوە کە 
 Kara Kuvvetleri( .بەفرێدا دەڕۆن بەســەر 
کاربەدەســتان   .)Komutanlığı 1982: 43
دەســتوریان دا کە بــۆ پێشــگیریکردن لە 
جوداخــوازی گۆرانیە کوردییــە محەللیەکان 
بە تورکــی بگوترێنەوە. وتاردان بە کوردی لە 
کۆڕ و کۆبوونەوە گشتیەکاندا و باڵوکردنەوەی 
چاپەمەنی بە زمانــی کوردی قەدەغە بکرێن. 
هەر لــەو پەیوەندییەدا بە هەزاران نوســخە 
کتێب و گۆڤار و ڕۆژنامەی کوردی دەســتیان 
بەسەردا گیرا یان سوتێنران. داڤید مێکداوێڵ 
دەڵــێ تــا ســاڵی 1٩٨6، 2٨٤2 گونــدی 
کوردنشینی دیکە ناوی تورکییان لەسەر دانرا. 
)McDowall 2000: 424(. ڕاستیەکەی ئەوەیە 
لێکۆڵینەوەیەک کە ســەبارەت بەو سیاسەتە 
ڕەســمییەی دەوڵەت ئەنجــام دراوە، دەری 
دەخات کە لەماوەی نێوان ســااڵنی 1٩٤٠ تا 
2٠٠ دا 12٠٠٠ گوند واتە هەر لە سێ گوند 
یەکێکیــان لە تورکیــەدا “بەتورکی کراون”. 
ناوەندی ئەو سیاســەتی تورکاندنە دەکەوێتە 
ناوچە کوردنشــینەکان و ناوچەکانی دەریای 
ڕەش. )Tunçel 2000(. بــە دڕێژایی دەیەی 
1٩٨٠، تابڵۆیەک لەسەر دەرگای چوونەژووری 
زیندانــی نیزامــی دیاربەکــر هەڵواســرابوو. 
لەو تابڵۆیەدا نوســرابوو “بەتورکی قســەبکە 
 Türkçe konuş, çok بــدوێ.”)  زۆریــش  و 
konuş(. ئەو زیندانە ببوو بە ئۆردوگای کاری 
بێگاری و زۆرەملــی. لەوێدا بە هەزاران کورد 
بە شێوەیەکی دڕندانە ئەشکەنجەکران، کران 
بە “تورک” یا کوژران و لەژێر ئەشــکەنجەی 
 Zeydanlıoğlu( .جۆراوجــۆردا فەلەج بــوون
2009(. کۆمیتەیــەک کــە بــۆ لێکۆڵینەوە و 
تەحقیق لە وەزعی ناوچەکە، لەالیەن حیزبی 
لەساڵی  ئۆپۆزســێۆنەوە  دێموکراتی  سۆسیال 
1٩٨6دا پێــک هات، لــە ڕاپۆرتی خۆیدا لەو 
بوارەوە دەڵێ “سەرتاسەری ڕۆژهەاڵتی تورکیە 

بۆتە ئۆردوگایەکی کاری ئیجباری، کە لەوێدا 
هەر هاوواڵتیــەک وەک گومانلێکراو ڕەفتاری 
لەگــەڵ دەکرێ. لەوێدا زوڵم و ئەشــکەنجەو 
ســووکایەتی لەالیــەن نیزامیەکانــەوە ببووە 
Taşpınar 2005: 100–( .”شــتێکی ئاســایی

.)101
دەســتووری تازەی تورکیە کە لەســاڵی 
1٩٨2دا )٥(پەسندکرا و هەروەها هەموو ئەو 
یاسایانەی دیکە کە لە ژێر چاودێریی توندی 
نیزامیەکانــدا لەو دەورەیەدا دانــران، وێڕای 
ئەوەی کە پێیان لەســەر گرینگیی ناســنامە 
و هۆوییەتــی تورکی دادەگــرت، ڕەواییان بە 
درێــژەدان بەو ســەرکوت و زەبرەزەنگە دەدا 
کــە بەشــێوەیکی بەرین لەســەر هۆوییەتی 
کــوردی هەبوو. دەبێ بگوتــرێ کە هەر ئەو 
یاســایانە ڕۆڵێکی سەرەکیش لە بردنە پێشی 
ئەو سەرکوتەدا دەگێڕن کە ئەمڕۆ لەو واڵتەدا 
لەســەر زمانی کــوردی هەیە. لە ســەرەتای 
دەستووردا هاتووە: “هیچ جۆرە پشتیوانییەک 
بــۆ هەر جۆرە چاالکیەک لــە گۆرێدا نیە کە 
بە پێچەوانــەی قازانــج و بەرژەوەندییەکانی 
تورکــەکان، مەوجوودییەتی ئەوان، ئەســڵی 
دابەشنەبوونی خاک و دەوڵەتی تورکیە، بایەخە 
مێژوویی و ئەخالقیەکان، نرخە تورکییەکان، 
ناسیۆنالیسم، پرنسیپ و ڕیفۆرم و مۆدێرنیزمی 
ئاتاتــورک لــە قەڵەم بــدرێ”. بــەو جۆرە 
دەبینین کە پرنســیپە سەرەکییە میللیەکانی 
تورکیــە، یەکیەتیــی ئــەرزی، یەکیەتیــی 
ناسیۆنالیســمی کەمالیستی، زمانی  سیاسی، 
تورکی وەک زمانی ڕەســمی، بە شێوەیەکی 
سیســتەماتیک لە قانوونی ئەساسی و هەموو 
سیســتەمی قانوونی تورکیــەدا گونجێنراون. 
مــادەی دووهەمی قانوونی ئەساســی دەڵێ، 
تورکیە لەسەریەتی پەیڕەوی لە ناسیۆنالیسمی 
ئاتاتورک بکات. هەروەها مادەی ســێهەمیش 
دەڵێ دەوڵەتی تورکیە، وەک خاک و نەتەوە، 
یەکەیەکــی هەرگیز لێک دانەبــڕاوە و هیچ 
کاتێک دابەش ناکرێ و زمانی تورکیش زمانی 

ڕەسمیەتی. ماددەی چوارەم نەک هەر ئاڵوگۆڕ 
و چاکســازی لەو ماددانــەدا قەدەغە دەکات، 
بەڵکــوو تەنانەت هێنانەگۆڕێی هەرچەشــنە 
پێشنیار و گەاڵلەیەکیش بۆ مەبەستێکی لەو 
چەشنەیە قەدەغە دەکات. لە ماددەی بیست و 
شەشەمدا هاتووە کە “هەموو ئەو زمانانەی کە 
بــە پێی قانوون قەدەغەن، ڕێگایان پێ نادرێ 
بۆ بەیانکردن و باڵوکردنەوەی بیرو ئەندێشــە 
بەکار بێنن.” )amended in 2001(. ماددەی 
چــل و دوو کە تەنانەت ئێســتاش ئیعتباری 
هەیە دەڵێ “هیــچ زمانێک، بێجگە لە زمانی 
تورکــی، وەک زمانی دایک بــۆ هاوواڵتیانی 
تورکیە، لە کاروباری خوێندن و پەروەردە و و 
ڕاهێناندا، لە هیچ دامەزراوەیەکدا، کەڵکی لێ 
وەرگیرێ”. بەندی دووهەمی ماددەی بیست و 
هەشتەم بە ڕوونی دەڵێ “نابێت هیچ چەشنە 
نووسین و باڵوکردنەوەیەک بەو زمانانە ئەنجام 
 also( .”بدرێ کــە قانوون قەذەغەی کردوون

.)amended in 2001
مەبەســت لەو زمانانەی کــە بە گوێرەی 
قانوون قەدەغەن “ئــەو زمانانەیە کە جیا لەو 
زمانــە ڕەســمییەن کە دەوڵەتــی تورکیە لە 
ئایالەتەکاندا، بەڕەســمییان دەناسێ.” )یاسای 
2٩٣2 ( بەواتایەکی دیکە یانی زمانی کوردی. 
یاسای ژمارە 2٩٣2 کە تاساڵی 1٩٩1 کاری 
پێ دەکرا دەڵێ “زمانی دایکی بۆ هاوواڵتیانی 
 Skutnabb-Kangas(.”تورکیە، زمانی تورکییە
مــاددەی   .)and Bucak 1995: 355–356
1٤7 دەڵــێ دەوڵەت ئەرکی سەرشــانییەتی 
پارێزگاری لە پرنســیپەکانی کەمالیزم بکات. 
هیــچ بەندێک لــە قانوونی ئەساســی نابێت 
وا لێــک بدرێتەوە کە بە پێچەوانەی ئەســڵە 
بنەڕەتییەکانــی ڕیفۆرمەکانــی ئاتاتورک بێ. 
هەروەهــا دەبــێ تایبەتمەندیی ســیکۆالری 
ماددەی  بپارێــزرێ”. هەروەهــا  جمهــوری 
٨1ی یاســای ژمارە 2٨2٠ ساڵی 1٩٨2، کە 
چۆنیەتی کاری حیزبەکان رێک دەخات و بێ 
هیچ چاکســازییەک هێشتاش هەر کار دەکا، 
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دەڵێ حیزبە سیاسییەکان “ناتوانن بانگەشە بۆ 
ئەوە بکەن کە لــە تورکیەدا کەمایەتی هەن. 
هەروەها حیمایەت و پەرەپێدانی هەرچەشنە 
زمــان و کولتورێکــی غەیرە تورکــی لەوان 
 Skutnabb-Kangas and Bucak( .”قەدەغەیە

1995: 356(.6
قانوونی ئەساسیی ساڵی 1٩٨2 و باقی یاسا 
پەیوەندیدارەکان بەوەوە هێشتاش کار دەکەن 
و هەوڵــی تورکیەیان بۆ دێموکراتیزاســیۆن 
لەگەڵ کەند و کۆســپ بــەرەوڕوو کردەوە و 
هــەر بەو یاســایەنەش پاکانە بۆ ســەرکوتی 
زمانی کــوردی دەکرێ. ئەو یاســایانە وەک 
ڕابــردوو بنەمــای قانوونــی بۆنادیدەگرتن و 
ســەرکوتی هۆوییەتــی کــوردی و تەعقیب 
و ڕاونانی ئەو کەســانە کە بە کوردی قســە 
دەکەن، پێک دێنن. بەو حاڵەش ئەو یاسایانە، 
ناسیۆنالیسمی کوردی  نەیانتوانیوە  نەک هەر 
بێدەنگ بکەن، بەڵکوو بە پێچەوانەوە بوونەتە 
مایەی ســەرهەڵدانی گەورەتریــن ڕاپەڕینی 
کوردی لــە مێژووی هاوچەرخــی تورکیەدا، 
کــە لەالیەن حیزبــی کرێکارانــی تورکیەوە 
 Partiya Karkerên( دەکــرێ  ڕیبەرایەتــی 
Kurdistan, PKK(. بە دەسپێکردنی خەباتی 
چەکدارانــەی پ.ک.ک لەســاڵی 1٩٨٤دا بۆ 
دروستکردنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کوردی، 
ئەوحیزبە توانــی لەو ناڕەزایەتیە بەرینەی کە 
لە ئاکامی ســەپاندنی ئەو وەزعەی سەرەوە و 
ئەو یاسایانەدا لەنێو کوردەکاندا پێک هاتبوو، 
بەشێوەیەکی ســەرکەوتووانە کەڵک وەرگرێ. 
ئەو شەڕە نێوخۆییە، کە لە نێوان گەریالکانی 
پ.ک.ک و ئەرتەشدا بەڕێوە دەچوو، شكڵێکی 
زۆر توندوتیژ و وێرانکەری بە خۆیەوە گرتبوو. 
ژمارەی قوربانیانی ئەو شەڕە بە پتر لە ٤٠٠٠٠ 
کەس تەخمین دەکرێ کە زۆربەیان کوردی 
بێدیفاع و سڤیل بوون. دەبێ بگوترێ ئەو شەڕە 
تا گیرانی عەبدوڵال ئۆجەاڵن ڕێبەری پ.ک.ک 
لە کینیا لە ســاڵی 1٩٩٩دا، درێژەی کێشــا. 
دیارە ئێستاشــی لەگەڵ بــێ تەقە و لێکدان 

وئۆپەراسیۆنی عەسکەری لەو ناوچەیەدا هەروا 
درێژەیان هەیە.

چــوارەم:کەمکردنــەوەیقەدەغــەو
قۆرخەکان)مەحدودییەتەکان(؟

حکومەتــی نیزامی پاش ســەرکوتی دڕندانە 
بەاڵم کاتی، هەموو سەرچاوەکانی ناڕەزایەتی 
و بێزاری لەساڵی 1٩٨٣ دا، “دەسەاڵتی بەجێ 
هێشــت”. ئەوە لە حاڵێکدا بــوو کە قانوونی 
ئەساســیی ســاڵی 1٠٨2 و باقی یاســاکانی 
دیکە، مافی “حزوور و دەســەاڵتی ڕەها”یان 
بۆ نیزامییەکان، بەمەبەستی شوێندانان لەسەر 
هەموو بوارە جیاجیاکانی ژیانی کۆمەاڵیەتیی 
کۆمەڵگای تورکیە، دەستەبەر کردبوو. ئەمەش 
دۆخێکــی خوڵقاند کە لــە پەیوەندی لەگەڵ 
“مەســەلە نەتەوەیی و سەرتاسەری”یەکاندا، 
وەک مەســەلەی کــورد، ئەرتــەش بتوانێ 
دواقسە بکات. بەو جۆرە ئیمکانێکی زۆر کەم 
بــۆ سیاســەتمەدارەکان دەمایەوە تــا بتوانن 
لەپەیوەنــدی لەگەڵ کوردەکانــدا دژایەتیی 
سیاسەتی ڕەسمی بکەن. تۆرگۆت ئۆزاڵ ڕێبەری 
حیزبــی )Anavatan)، کــە لــە هەڵبژاردنی 
گشتیی ساڵی 1٩٨٣دا سەرکەوتنی وەدەست 
هێنا، کاتێک ویســتی تاڕادەیــەک لەجیاتی 
ڕێگاچارەی نیزامی، ڕێگاچارەی سیاســی بۆ 
کێشــەی کورد بدۆزێتەوە، لەالیەن ســوپاو 
ئیلیتی کەماڵیستەوە لەگەڵ دژایەتیەکی توند 
بەرەوڕوو بوو. ســەرەڕای ئەو بەربەرەکانێیەش 
ئــۆزاڵ توانــی لە ژێــر ڕێبەرایەتیــی خۆیدا 
هێندێک ڕیفۆرمی کەم پێک بێنێ. بۆ نموونە 
توانی یاســای ژمارە 2٩٣2 النی کەم لەسەر 
کاغــەز هەڵبوەشــێنێتەوە. یاســایەک کە بە 
گوێــرەی ئەو زمانی کــوردی قەدەغە کرابوو. 
ئەوە بەو مانایە بوو کە لەمەوبەدوا بەکارهێنانی 
زمانی کوردی بۆ مەبەستی غەیرە سیاسی بە 
کارێکی نایاســایی دانەنرێت. وەک قسەکردن 
بەکوردی، باڵوکردنەوەی مۆسیقای کوردی و 
ڕۆژنامــە بە کوردی. بەو حاڵەش بەکارهێنانی 

کــوردی لە ڕادیۆ و تەلەڤیزیــۆن و خویندن 
و فێربووندا هێشــتاش هەر بــە پێی قانوون 
 Kirişci and Winrow 1997:( قەدەغەبــوو. 
137(. دەبێ بگوترێ کە سەرەڕای ئەو کورتە 
رێفۆرمانە، لە ژێر ڕێبەرایەتیی تۆرگۆت ئۆزاڵدا 
بوو کــە بۆ یەکەم جار سیســتەمی بەدناوی 
“نیگابانانــی گونــد” )Korucular( دامــەزرا. 
بەگوێرەی ئەو سیســتەمە لە ساڵی 1٩٨٥دا 
نزیکەی ســەدهەزار کــوردی نیمچە نیزامی 
بۆ شــەڕ لەگەڵ گریالکانی پ.ک.ک چەکدار 

)Bozarslan 2000: 24( .کران
لەســاڵی 1٩٨7دا حکوومەتــی نیزامــی 
))Olağanüstü Hal لە ناوچەی کوردســتاندا 
ڕاگەیەنرا. ئەو قانوونە دەســەاڵتێکی تایبەتی 
دا بە فەرمانــداری ناوچەکە. وەک چۆڵکردنی 
چاپەمەنییەکان،  بۆ  ســنووردانان  گوندەکان، 
چاوەدێری مەحکەمــە مەدەنییەکان بە دژی 
 Gunter 1990:( ئەمنیەتییــەکان.  هێــزە 
83(. حکومەتــی نیزامــی تا ســاڵی 2٠٠2 
درێژەی کێشــا. لە ڕاســتیدا هەر هەمان ڕۆژ 
کە قانوونی قەدەغەبوونــی زمانی کوردی لە 
ساڵی 1٩٩1دا هەڵوەشــایەوە، قانوونی ژمارە 
٣71٣ واتــە قانوونــی دژی تیرۆڕ پەســند 
کــرا. ئەو قانوونە بە جۆرێکــی هێندە ناڕوون 
دارێژرابــوو کە نەک هــەر پ.ک.ک ، بەڵکوو 
ڕاســتەوخۆ هەموو ئەوکەسانەشــی دەکردنە 
ئامانج کە بۆ باڵوکردنەوەی زمان و فەرهەنگی 
 Terörle Mücadele( .کــوردی تێدەکۆشــان
مــاددەی  گوێــرەی  بــە   .)Kanunu 3713
٨ی ئەو قانوونــە، دادســتانەکان دەیانتوانی 
هەرکــەس لەســەر بنەمای بەشــداریکردن 
لــە “پروپاگەندەی زارەکی و نووســراوە” کە 
یەکیەتیــی نەتەوەیــی و وەحدەتی کۆماری 
تورکیە لــە نێو دەبا” بخەنە ژێر لێکۆڵینەوە و 
مەحکوومی بکەن. ئەو یاســایە بە شێوەیەکی 
سیســتماتیک لــە دژی کەســانی چاالک و 
سیاســەتمەدار و ڕووناکبیرانی کورد کەڵكی 
لێ وەرگیراوە. هەروەها پەســندکرانی یاسای 

تیرۆر، بە یەکەمین نیشــانەی دەستپێکردنی 
 )low intensity war( ســنووردار  شــەڕی 
لەالیەن دەوڵەتی تورکیە بە دژی کوردەکان و 
درێژەدان بە میلیتاریزەکردنی کێشەی کورد 

 .)Koivunen 2002(دادەنرێ
1٩٩٠دا  دەیــەی  لەســەرەتاکانی 
دەرکــەوت کە دەوڵەت نەیتوانیوە کۆتایی بەو 
ناڕەزایەتییە بەرینەی خەڵک و ناسیۆنالیزمی 
ڕوو لە گەشــەی کــورد بێنێ. شــتێک کە 
پ.ک.ک کــردە بزووتنەوەیەکــی بەرینــی 
جەماوەری. تۆرگۆت ئــۆزاڵ لە نامەیەکدا کە 
لە ســاڵی 1٩٩٣دا بۆ ســولەیمان دیمیرێڵ، 
ســەرۆکوەزیرانی ئەوکاتی تورکیەی نووسیوە، 
ناوبراو وریا دەکاتەوە و دەڵێ “کۆماری تورکیە 
لەگەڵ گەورەترین هەڕەشە کە تا ئێستا بۆی 
بوومەلەرزەیەکی  بەرەوڕوویــە.  پێش،  هاتۆتە 
کۆمەاڵیەتــی دەتوانێ بەشــێکی تورکیە لە 
بەشــەکانی دیکــە جیا بکاتــەوە و هەمووی 
 .)Pope 1993( .”ئێمــە بخاتە ژێــر گڵــەوە
ئــەوە بە ڕوونی نیشــانی دەدا کــە پڕۆژەی 
کەمالیســتیی نەتەوەسازی و ئاسیمیالسیۆنی 
بــە زۆری، نەیانتوانیبوو ئــەو ئاکامانە وەدی 
بێنن کــە لێیان چاوەڕوان دەکــرا. ئەو قوڵە 
رێفۆرمانەی ئۆزاڵ کە زۆرتر هەر لەسەر کاغەز 
مابوونەوە، لەگەڵ هێندێک چاکســازیی دیکە 
تێک شــکان و بە مەرگــی گوماناویی ناوبراو 
لە ســاڵی 1٩٩٣دا کۆتاییان پــێ هات. بەو 
جۆرە سیاسەتی ســەرکوتی کوردەکان وەک 
سیاسەتێكی ڕیشەیی و هەمیشەییی دەوڵەتی 
تورکیە بــەردەوام مایەوە. لە دەیەی 1٩٩٠دا 
لە ئاکامی شــەڕی نێوخۆدا بە هەزاران کەس 
گیانیان لەدەســت دا، ئەوشەڕە بوو بە مایەی 
وێرانییەکی زۆری مادی و تێكچوونی ژینگەی 
ناوچە کوردنشــینەکان. لــەوەش زیاتر ناوچە 
کوردنشــینەکان لەالیەن ئەرتەشی تورکیەوە 
میلیتاریزەکران. هەر وەک گوڵســتان گوربی 
دەڵــێ “حکوومەتی نیزامــی و بەکارهێنانی 
زەبروزەنگ و ســەرکوت لەالیــەن دەوڵەتەوە 
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لــە ناوچەکانی باشــووری ڕۆژهەاڵتی تورکیە 
بــۆ چەندین دەیە بەردەوام بوو. ڕاگواســتنی 
بەزۆریی خەڵک و دەرکردنیان لەســەر ماڵ و 
حاڵ و زەوی و زاریان و نیشتەجێکردنیان لە 
شــوێنی دیکە، قەدەغەدانان لەسەر هەرجۆرە 
بەیانکردنێکی ناســنامەی ئیتنیکیی کوردی، 
گرتن و ئەزیەت و ئازاری سەرەڕۆیانەی خەڵک 
و ئەشــکەنجەدانیان، بە بەشێک لە ئەزموونی 
ژیانی ڕۆژانــەی کوردەکان لــە تورکیەدا لە 
 .)Gurbey 2005: 137–138( ”قەڵەم دەدران
ئەرتەشــی تورکیــە لــە “شــەڕی پیس”ی 
خۆیــدا بە دژی پ.ک.ک لە کــوردە نیمچە 
نیزامیەکان- کە وەک نیگابانەکانی گوندەکان 
دەناســران- لە دامودەزگا ئەمنیەتییەکان، لە 
دارودەســتە جینایەتکار و هێزە تایبەتییەکان 
)Özel Timler( کەڵکی وەردەگرت. ئەو هێزانە 
هیچ جیاوازیەکیان لە نێوان خەڵکی ســڤیل 
و بێدیفــاع و کەســانی دیکــەی خاباتگێردا 
نەدەکرد. لە ئاکامدا ژمارەیەکی زۆر لە بازرگان، 
ڕووناکبیــر، سیاســتەتمەدار و چاالکی کورد 
کوژران. لە ئاکامی سیاسەتی کۆچی ئیجباری 
و نیشــتەجێکردنەوەی زۆرەملــی لە دەیەی 
1٩٩٠دا، پتر لە ســێ هــەزار گوند کەوتنە 
بــەر ئابڵۆقەدانی عەســکەری و خاپوورکران. 
ئەمــەش ئاوارەییــی ســێ تا چــوار ملیۆن 
 McDowall( .جووتیاری کوردی لێ کەوتەوە
کاریگەرییەکی  ئەمــەش   .)2000: 440–441
پڕ لە کارەســاتی لە ســەر زمانــی کوردی و 
کوردەکان بە جێ هێشت. ئاخر کوردەکان لە 
سەرتاســەری تورکیەدا باڵوکرانەوە. بەو جۆرە 
ئەو ژینگە سروشتییەی کە بۆ چەندین سەدە 
بە ژینگەی زمانی کوردی دەناسرا، تا ڕادەیەکی 
بەرچاو لە بەین چــوو. )بۆ ئەوەی پەیوەندیی 
نێــوان ڕاگواســتن و زمانەتت بــۆ دەرکەوێ 
لەهەمان  بکە.   )[Williams [1988 ســەیری 
کاتــدا سیاســەتی ســەرکوت و زەبروزەنگی 
دەوڵەت بووە هــۆی بەهێزکردنی کوردەکان 
ناسیۆنالیستیی  بزووتنەوەی  پەرەســەندنی  و 

کــورد. بەرەبەرە وەزعێک هاتــە کایەوە، کە 
حیزبەکانی الیەنگری کێشــەی کورد توانیان 
زۆرینــەی دەنگەکان لــە هەڵبژاردنەکاندا لە 
ناوچە کوردنشینەکاندا بۆخۆیان دابین بکەن.

لە بواری سیاســییەوە سیاســەتمەدارانی 
کورد بــەردەوام ئەزیــەت و ئــازار دەدران، 
دەخرانــە بــەر لێکۆڵینــەوە و تەعقیــب و 
ڕاودوونــان. هەمــوو حیزبەکانــی الیەنگری 
دادستانەکانەوە  لەالیەن  کوردەکان  مافەکانی 
قانوونــی ڕادەگەیەنــران و قەدەغە  غەیــرە 
دەکران. ئەوان ناچار دەکران ناوێکی دیکە بۆ 
خۆیان دیاری بکــەن. هەر وەک واتس دەڵێ 
“هیچ حیزبێکی سیاسی لە مێژووی تورکیەدا، 
ئەگەر بە ڕەســمی بەرگری لــە گەلی کورد 
کردبێ و پالتفۆرمی سیاســیی سەرەکیی ئەو 
حیزبە بووبێ، نەیتوانیــوە وەک نوێنەرایەتیی 
 .)Watts 1999: 636( ”پارلەمانی بمێنیتــەوە
زیندانیکرانی لەیال زانا ئەو مەسەلەیە بە ڕوونی 
نیشــان دەدا. ئەو یەکەمین ژنی کورد بوو کە 
وەک نوێنەری پاڕلەمــان هەڵبژێردرا. ناوبراو 
لە رێوڕەســمی ســوێندخواردنیدا لە کاتێکدا 
کە بە کوردی قســەی کردو جامانەیەکی بەو 
ڕەنگانەوە لەســەر نابوو کە بە پێی نەریت بە 
ڕەمزی کوردی دادەنرێن، توانی سیســتەمی 
کەمالیــزم لەگەڵ شــەرمەزاری و بێئابڕوویی 
بەرەوڕوو بکات. ئەو وێڕای ســوێندخواردن بە 
زمانی کوردی گوتی “من لە پێناوی برایەتیی 
نێوان گەلی تورک و گەلی کورد دا ســوێند 
دەخۆم”  )van Bruinessen 2001: 107(. بەو 
جۆرە لەیال یەکەمین کەس بوو کە بەکوردی 
لــە پاڕلەماندا بە کوردی قســەی کرد و بەو 
هۆیەشەوە لە ساڵی 1٩٩٤دا لەالیەن دادگای 
ئەمنیەتــی ئەنقەرەوە، بە تاوانــی ئەندامەتی 
لە ڕێکخراوێکی چەکداریــی غەیرە قانوونیدا 
واتــە پ.ک.ک، بــە پێی مــاددەی 168/1، 
قانوونی سزادانی گشتی بە پازدە ساڵ زیندان 
مەحکووم کرا. لە ســاڵی 2٠٠٤دا لەیال ئازاد 
کرا، بەاڵم بەردەوام لەژێر تاقیب و چاوەدێری 

و ڕاوەدووناندا بوو. لە ساڵی 2٠٠٤دا بەتاوانی 
لێدوانــی سیاســیی جۆراوجۆر بە دە ســاڵ 

.)BBC News 2008( .زیندان مەحکووم کرا

پێنجەم:دەستپێکردنیدەورانیتازە؟
لە کۆتاییەکانــی دەیــەی 1٩٩٠دا، کاتێک 
تورکیە داوای چوونە نێو یەکیەتیی ئەورووپای 
کــرد، دەبوایە لــەو پەیوەندییــەدا بەرەبەرە 
دێموكراتیزاسیۆن  بەرەو  پێویســت  رێفۆرمی 
پێــک بێنێ. بەو جۆرە سیاســەتی قەدەغەی 
زمانــی کــوردی دەبوایــە وەردەوردە بەرەو 
شلبوونەوە بڕوا. کەچی ئەو پڕۆسەیە هێشتاش 
بە شــێوەیەکی پڕ لە ناتەبایی دەچووە پێش. 
سیاســەتمەداران و چاالکانی کورد هەروا لە 
ژێر هەڕەشە و تاقیب و ڕاودووناندا بوون و ئەو 
مەحدودییەتانەی لەسەر زمانی کوردی بوون 
هەروا مانەوە. لە کاتێکدا کە لەســەر کاغەز، 
هێندێک رێفۆرم لە پەیوەندی لەگەڵ ئازادیی 
بەیــان و مافە کولتــوری و زمانیەکاندا پێک 
هاتبوون، بۆڕۆکراســیی قەزایی کەمالیستی و 
لــە مەیدانی کردەوەدا  هێزە ئەمنیەتییەکان 
وەک ڕابــردوو، ئەســپی خۆیان تــاو دەدا و 
نیشــانیان دەدا کە سیاســەتی ســەرکوت و 
زەبروزەنگی پێشوو، هەروا لە جێگای خۆیەتی. 
لەو بــوارەوە دادگای ئەورووپا بــۆ مافەکانی 
مرۆڤ گەلێک جــاران تورکیەی بــە تاوانی 
پێشــێلکردنی مافە مرۆڤییەکانی هاوواڵتیانی 
خۆی مەحکووم کردووە. لە نێوان ٤7 دەوڵەت 
کە کۆنڤانسیۆنی ئەورووپا بۆ مافەکانی مرۆڤیان 
ئیمزا کــردووە، تورکیە خراپترین پەروەندەی 
ســەبارەت بە پێشــێلکردنی مافەکانی مرۆڤ 

 .)Today’s Zaman 2010( .هەیە
ڕێوشــوێنەکانی کۆپنهاگن، کە یەکیەتیی 
ئەورووپا بۆ ئــەو دەوڵەتانەی دیاری کردوون 
کــە داوا دەکــەن بێنە نێــو ئەورووپــا، ئەو 
ســتانداردانەن کە دەوڵەتەکانی ئەندام دەبێ 
لە پەیوەندی لەگەڵ پاڕاســتنی دێموکراسی، 
مافەکانی مرۆڤ، حاکمیەتی قانوون، بەڕەسمی 

ناســینی کەمایەتییەکان و مافەکانیان ڕەچاو 
بکــەن. ئەمە بوو بــە هۆی ئــەوەی تورکیە 
هێندێک چاکسازی بکات. بەاڵم لە کردەوەدا، 
گەلێک گیروگرفتی جیددی لە ســەر ڕێگای 
پیادەکردنــی واقیعیی ئــەو ڕیفۆرمانە هاتنە 
پێش. کاندیداتۆریــی تورکیە بۆ بوونە ئەندام 
لە یەکیەتیی ئەورووپادا لە سەرەتاکانی ساڵی 
1٩٩٩دا پەســندکرا. دواتر یەکیەتیی ئورووپا 
یەکەمین دەورەی وتووێژەکانی خۆی لەگەڵ 
تورکیــە بۆ باس لەســەر ئەو مەســەلەیە لە 
ســاڵی 2٠٠٤ دا دەســتی پێ کرد. پاش ئەو 
وتووێژانــە تورکیە بەرعۆدە بــوو کە بە پێی 
ســتانداردەکانی یەکیەتیی ئەورووپا دەســت 
بکات بــە پێکهێنانی ڕیفۆرم و چاکســازی. 
حیزبی عەداڵەت و پەرەســەندن، کە ڕیشەی 
لە ئیســالمی سیاسیدایە و لە ساڵی 2٠٠2دا 
دەسەاڵتی بەدەســتەوە گرت، بۆ گونجاندنی 
تورکیــە لەگــەڵ پێوانەکانــی چوونــە نێو 
یەکیەتیی ئەورووپا، دەســتی دایە پێکهێنانی 
ڕیفۆرم. ئەو چاکســازییانە لەبــەر ڕووناکایی 
“یاسای پێکهێنانی هاڕمۆنی و هاوئاهەنگی”دا 
پێک هاتن. ئەمە بووە هۆی پێکهێنانی گەلێک 
گۆڕانکاری و ئیسالحات لە قانوونی ئەساسیی 
ساڵی 1٩٨2 و یاسا و قانوونەکانی دیکەشدا. بەو 
حاڵەش لەساڵی 2٠٠7دا، سوپای کەمالیستی 
تورکیە هەڕەشــەی کرد کە دەیەوێ حیزبی 
عەداڵەت و پەرەســەندن لەسەر کار ال ببات. 
ئــەو حیزبــە بە زەحمــەت توانی لە ســاڵی 
2٠٠٨دا خۆی لەو هەڕەشــەیە نەجات بدات. 
ئاخر سوپا حیزبی عەداڵەت و پەرەسەندنی بە 
هەوڵدان بۆ پێشێلکردنی دەستوور و گۆڕینی 
سیما و کاراکتەری سیکۆالری تورکیە تاوانبار 
کردبــوو. هەروەها ئیدی ئێســتا دەرکەوتووە 
کە لەوەتەی حیزبی عەداڵەت و پەرەســەندن 
هاتۆتە سەرکار، ژەنەڕاڵە پایەبەرزەکانی سوپا، 
زۆر جــار کەوتوونەتە پیالنگێــڕان، تا لێرە و 
لەوێ ئــاژاوە و نائەمنی و ناســەقامگیری لە 
واڵتدا ســازبکەن، بۆ ئەوەی بتوانن زەمینە بۆ 
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ئەنجامدانی کودیتایەکی نیزامی خۆش بکەن. 
Erdem 2010(. هەر بۆیە حیزبی عەداڵەت و 
پەرەســەندن ناچار بووە لە پەیوەندیی لەگەڵ 
چاکســازیدا، بە تایبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ 
مەســەلەی کــوردا، بە ڕێگایەکی ناســک و 
باریکدا هەنگاو باوێت. ڕەنگە هەر لەبەر ئەوەش 
بێت کــە ئەو ڕیفۆرمانە زۆرتر لەســەرەخۆ و 
ناسیســتەماتیک چوونەتە پێش. شایانی باسە 
کە تا ئێســتا هیچ کام لــەو ڕیفۆرمانەی کە 
لە قانوونی ئەساسی و یاساکانی دیکەدا پێک 
هاتوون، زمانی کوردی و کوردەکان بە شێوەی 

تایبەتی ناگرنەوە.
پێکهێنانــی ڕیفــۆرم لە مــادەی 26ی 
قانوونی ئەساســیدا، بە گۆڕانکاریەکی بەرچاو 
دادەنــرێ. چوونکە ئەو ڕیفۆرمە لە پەیوەندیی 
لەگەڵ “بەیان و باڵوکردنەوەی ئەندێشــەدا” 
قەدەغەی لەسەر زمانە قەدەغەکراوەکان البرد. 
ئەمەش بووە هــۆی پێکهێنانی گۆڕانکاری لە 
زۆربەی ئەو یاساو ڕێسایانەدا کە پێشتر زمانی 
کوردیــان وەک “ زمانیكی قەدەغە” لە قەڵەم 
دەدا. وەک یاسای پێکهێنانی هاوئاهەنگی کە 
ڕیفۆرمی لە یاســاکانی باڵوکردنەوەی ڕادیۆ و 

تەلەفزیۆندا پێک هێنا:
  هەرچەند تورکی بە زمانی ســەرەکیی 
باڵوکردنەوەی ڕادیــۆ و تەلەفزیۆن دادەنرێ، 
بــەاڵم ئیمکانــی باڵوکردنــەوەی بەرنامەی 
ڕادیۆیــی و تەلەفزیۆنی، بەو زمان و دیالێکتە 
جۆراوجۆرانــەی کە هاوواڵتیانــی تورکیە لە 
ژیانی ڕۆژانەیاندا بە کاریان دێنن، دەســتەبەر 
دەکرێ. ســەرەڕای ئەوەش پێ لەســەر ئەوە 
داگیراوە کە بەکارهێنانی ئــەو زمانانە نابێت 
بە پێچەوانەی ئەو ئەســڵە بنەڕەتیانە بێت کە 
لە قانوونی ئەساسیی جمهوریدا هاتوون، وەک 
ئەسڵی دابەشــنەبوونی دەوڵەت و وەحدەتی 
 Kurdish( .نەتەوەیــی و تەواوییەتی ئــەرزی

.)Human Rights Project 2005: 17
شــایانی باســە هەر لەوکاتــەدا کە ئەو 
چاکســازییانە لــە حاڵــی جێبەجێکردنــدا 

بوون، ســەرکوت و زەبروزەنگی بەرینی سەر 
کوردەکان هــەر درێژەی هەبــوو. بۆ نموونە 
لە ســاڵی 2٠٠1دا، لە کاتێکدا لە پاڕلەماندا، 
بەرنامەی چاکســازی لە قانوونی ئەساســیدا، 
بە مەبەستی باشــترکردنی وەزعی مافەکانی 
مرۆڤ بەڕێوە دەچوو، گروپێک کە کێبەركێی 
فووتباڵیان لە نێــوان چەندین تیپی کوردیدا 
ڕێک خســتبوو، پاش تەوابوونــی یارییەکان، 
ئەوانەی ئەو کێبەرکێیانەیان ڕێک خســتبوو، 
حوکمی زیندانیی تا پێنج ســاڵیان بەسەردا 
ســەپا. هۆیەکەی ئەوە بوو کە فوتباڵیستەکان 
لە کاتی کێبەرکێیەکاندا ئــەو ڕەنگانەیان لە 
جلە وەرزشــییەکانیاندا بــەکار هێنابوون کە 
وەک نەریــت بە ڕەنگی کــوردی دادەنرێن. 
)Huggler 2001(. ئەگەرچــی لــە ئاکامــی 
چاکســازیدا، دەرفەتی چاپ و باڵوکردنەوەی 
کتێــب و گۆڤارو ڕۆژنامە بــە زمانی کوردی 
پێک هات، بەاڵم بە هۆی نێوەڕۆکی سیاسیی 
ئەوانــەوە، زۆر نووســەر و ڕۆژنامەنــووس و 
باڵوکــەرەوە پەروەندەیان بۆ ســازکراو درانە 
دادگا. بــۆ نموونە ڕۆژنامــەی “ئازادییا واڵت” 
کــە تەنیــا ڕۆژنامەیەکە کە بۆ مــاوەی 12 
ســاڵ لە تورکیەدا بە کوردی بــاڵو بۆتەوە” 
لەماوەی 12ســاڵی تەمەنی خۆیدا ناچار بووە 
سێ جار ســەرلەنوێ خۆی دابمەزرێنێتەوە، 
هــەر لەهەمان مــاوەدا 2٥ پەروەندە بە دژی 
 Kurdish Human(  .”ڕۆژنامەکە ســازکراون
Rights Project 2005: 22(. هەروەهــا ئــەو 
ڕیفۆرمانــە لە یاســاکاندا مافی ئەوە بە دایک 
و باوکــەکان دەدەن کــە ناوی کــوردی لە 
منداڵەکانیان بنێن، بەو مەرجەی کە ناوەکان 
“تێکدەر” نەبن و ئەو پیتانەشیان تێدا نەبێت 
 Q،( کە لە زمانی تورکیدا نین، واتە پیتەکانی
W، X( کە تایبەت بە ئەلفوبێی کوردین. هەر 
بەو جۆرە سیاســەتمەدارانی کــورد بە تاوانی 
قسەکردن بە کوردی بەردەوام لە ژێر تاقیب و 
چاوەدێری و ڕاوناندا بوون. ئەندامێکی یەکێک 
لە حیزبەکانی الیەنگری کێشــەی کورد، واتە 

)Demokratik  Halk Partisi, DEHAP(
لەســاڵی 2٠٠٥ دا، بەتاوانی بەکارهێنانی 
“مــن “ بــە کــوردی لــە مەئمورییەتێکی 
رەســمیدا، بە 6 مانگ زیندان مەحکووم بوو. 
هەر لەو ســاڵەدا بەتاوانی بەکارهێنانی وشەی 
“ڕۆژباش”ی کوردی لە شوێنی “مەرحەبا”ی 
تورکــی،6٠ پەروەندە بە دژی ســەرۆکی ئەو 
 Kurdish(  .حیزبە لە ئەنقەرەدا ســاز کــران
Human Rights Project 2005: 26(. شایانی 
باســە ئەو حیزبە لەودەمــەوە قەدەغەکراوە. 
عەبدوڵــاڵ دەمیرباش، شــارەداری ســوور لە 
دیاربەکــر لە ســاڵی 2٠٠7دا لە ســەر کار 
البرا. هەروەها شــورای شارەداریش هەڵوەشا. 
تاوانــی ئــەوان بریتی بــوو لــەوەی کە لە 
شارەداریی ســووردا، ئیمکانی خزمەتگوزاریی 
چەند زمانەیان بــۆ هاوواڵتیان پێک هێنابوو. 
“جیاوازیخوازی”یەک کە ئەوانیان پێ تاوانبار 
کردبوو، بریتی بوو لــە ئامادەکردنی نامیلکەو 
کتێبــی مندااڵن بــە زمانەکانــی کوردی و 
تورکی، ڕێنماییی گەشت و گوزار بۆ کەسانی 
توریست بە شەش زمان و هەروەها ویدیۆیەکی 
تەبلیغاتی سەبارەت بە دیاربەکر بە زمانەکانی 
)Toumani 2008( .تورکی، کوری و ئینگلیزی
تەنانەت لەو دواییانەشدا لە ساڵی 2٠٠٩ 
یەکێک لە سیاســەتمەدارانی کورد، بە ناوی 
ئورهان میرئۆغلو، لەبەر قســەکردن بەزمانی 
کوردی، لەکاتی پروپاگەندەی هەڵبژاردنەکانی 
ســاڵی 2٠٠7دا بــە تاوانبــار ناســرا. دادگا 
ڕایگەیانــد کە میرئۆغلو، یاســای ژمارە 2٩٨ 
ی پێشێل کردووە. ئەو یاسایە ڕێوشوێنەکانی 
بەڕێوەبردنــی  و  ناونووســین  چۆنیەتــی 
کەمپەینەکانی هەڵبژاردنــی دیاری کردوون. 
بەپێی ئەو یاسایە کەڵکوەرگرتن لە زمانەکانی 
غەیرە تورکی لــە کەمپەینەکانی هەڵبژاردندا 
قەدەغەیــە. )Önderoğlu 2009(. کــە واتــە 
دەتوانین بڵێین ئەو چاکســازییانە لە کردەوە 
و لەمەیدانــدا نەیانتوانی هیــچ لە واقعییەت 
بگۆڕن. ئاخر دادســتانەکان هەروەک ڕابردوو 

سیاســەتمەدارانی کوردیان بەهۆی قسەکرن 
بەکوردی یا تێکۆشــان بۆ مافی کوردەکان بە 

تاوانبار دەناساند.
لە پەیوەندی لەگــەڵ خوێندن بە زمانی 
کوردیشــدا، چاکســازی تووشــی هەمــان 
مەحدودییەت هات. یاسای 2٠٠٣ سەبارەت بە 
خوێندنی ئەو زمان و دیالێکتانەی هاوواڵتیانی 
تورکیە لە ژیانــی ڕۆژانەیاندا بە کاری دێنن، 
دەرگای بــۆ کردنــەوەی خولەکانی فێربوونی 
زمانی کوردی کردنەوە. بەاڵم لەو بوارەشــدا 
چاکســازی هــاوڕێ بوو لەگــەڵ ژمارەیەک 
ئاگادارکردنــەوە و ئەمما و ئەگەری جیددی. 
بــۆ نموونە ئەو خوالنــە دەبوایە بــۆ ماوەی 
1٠ حەوتــوو و هەر حەوتووش 1٨ ســەعات 
بەڕێــوە بچــن. جیا لەوە تەنیا گەورەســااڵن 
حەقیان هەبوو لەو خوالنەدا بەشداری بکەن. 
مامۆســتاکان دەبوایــە بوومــی بوونایەو بە 
تورکی قسەیان کردبایە و دیپڵۆمیان هەبوایە. 
خوێندکاران دەبوایــە هەزینەیەکی زۆر وەک 
حەقی بەشــداری لەو خوالنــەدا لە گیرفانی 
خۆیان بدەن. ئەو بینایانەی ئەو کۆڕســانەیان 
تێــدا بەڕێــوە دەچوون، گەلێک ڕێوشــوێنی 
تایبەتیان بەسەردا ســەپێنرابوون و دەوڵەت 
ئامادە نەبــوو یارمەتیی ماڵی بــەو دامەزراوە 
خسووســیانە بکات کە ئەو دەورانەیان بەڕێوە 

.)Yildiz and Muller 2008: 87–88 .دەبردن
ئەو قانوونە نموونەیەکی باشە بۆ نیشاندانی 
هەڵوێســتی پڕ لە ناتەباییی کاربەدەســتانی 
تورکیــە ســەبارەت بــە زمانی کــوردی. لە 
ڕاستیدا یاسادانەرانی تورکیە تێدەکۆشان هیچ 
گۆڕانکارییەکی واقیعی لە سیاســەتی زمانیی 
تورکیەدا نەیەتە پیشێ. ئەوان ئەو سیاسەتەیان 
لە ڕێگای ئەو قانوونانە پیادە دەکرد کە دەبوایە 
لــەو پەیوەندییەدا ئیمکانی ئاڵوگۆڕ دروســت 
بکەن و ڕیفــۆرم پێک بێنن. ســەیر نیە کە 
دەبینین ئەزموونی کورتی تورکیە بۆ فێربوونی 
زمانی کوردی، وێڕای گەلێک کەند و کۆسپی 
بۆڕۆکراتیک، سەرەنجام بووە هۆی کردنەوەی 
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چەند خولێکی تایبەتی و شکەســتی خوارد. 
ناوەنــدە ڕەســمییەکانی هــەواڵ و ڕۆژنامە 
سەرەکییەکانی تورکیەش ئەوە وەک بەڵگە بۆ 
“ســەلماندن”ی ئەو ئیدیعایەی خۆیان بەکار 
دێنن کە کوردەکان هیــچ عەالقەیەکیان بە 
 Zeydanlıoğlu(  .فێربوونی زمانی خۆیان نیە
 and Demir [2010]; Sezgin and Wall

.([2005
لە ئاکامدا دایک و باوکان، خوێندکاران و 
چاالکانی کورد، کەمپەینێکی بەرینیان دەست 
پێ کرد و داوای خوێندنی گشتییان بە زمانی 
کوردی کرد. لەو پەیوەندییەدا داوای گۆڕینی 
قانوونــی ئەساســیان کرد. بۆ پشــتیوانی لە 
داخوازی خۆیان توانیان سەدان هەزار واژۆی 
پشــتیوانی کۆ بکەنەوە و بیگەیەننە پاڕلەمان. 
وەاڵمی کاربەدەســتان بەو کەمپەینە، بریتی 
بوو لە گرتن و زیندانیکردنی بەسەدان کەس 
لە خوێندکارەکان، بەتاوانی “پشــتیوانیکردن 
لە ڕێکخــراوە غەیــرە قانوونییــەکان” و بە 
گوێرەی یاسای ژمارە 16٩ی قانوونی سزادان 
)Mater 2002(. بەو جــۆرە دەبینین کە ئەو 
نیمچە ئیمتیازاتەی لەسەرەوە باسمان کردن، 
لەالیەک بە درەنگەوە ئامادە کران و لەالیەکی 
دیکەشەوە نەیاندەتوانی لە ئاستی چاوەڕوانیی 
کوردەکاندا بن. بە تایبەتی کە ئەو ڕاستییە لە 
بەر چاوبگرین کە هەر ئێســتا زمانی کوردی 
لە عێڕاقی فیدڕاڵدا، وەک زمانێکی ڕەســمی 
ناســراوە. وەک حەمید بوزئەرســەالن دەڵی 
“ئەوە هەستی خۆبەکەمزانی قووڵتر دەکاتەوە، 
ئاخر تا ئیســتا هیــچ دامەزراوێکــی غەیرە 
خسوسی نەیتوانیوە ئیجازەی فێرکردنی زمانی 
کوردی وەدەســت بێنێ. بۆ نموونە لە باتمان، 
ئەو کۆرسانە لەبەر هۆکارێکی تکنیکیی سادە، 
ناتوانن پێــک بێن. دەرگای چوونە ژوورەوەی 
کالســەکان بەریناییەکەی ٨٥ ســانتیمیترە. 
بە گوێرەی ئەو ڕێوشــوێنانەی کاربەدەستان 
دایان نــاون، دەبێت ٩٠ ســانتیمیتر بێت.” 

)Bozarslan 2005: 133(.

لــە ســاڵی 2٠٠٤دا دەزگای ڕادیــۆ و 
تەلەفزیۆنــی تورکیــە ڕێــگای پــێ درا کە 
دەســت بکات بە باڵوکردنــەوەی بەرنامە بە 
زمانــی کوردی. ئــەوە تەنیا بۆ مــاوەی دوو 
ســەعات لــە حەوتوویەکدا بــوو. بەوحاڵەش 
ئەو بەرنامانە هەمیشــە ژێرنووسی تورکییان 
لەگــەڵ بوو و ڕووشــیان لە منــدااڵن نەبوو. 
هــاوکات لەگەڵ ئەوەدا، ڕادیــۆ و تەلەفزیۆنە 
بچــوک و خسوســیەکانیش کــە گۆرانی و 
موزیــک و پڕۆگرامــی دیکەیــان بە کوردی 
باڵو دەکردەوە، کەوتنە ژێر تاقیبی یاســایی. 
بــۆ نموونــە تەلەفزیۆنێکــی ناوچەیــی واتە 
Gün TV کە لــە دیاربەکــرەوە بەرنامە باڵو 
دەکاتەوە، بــەردەوام لەگەڵ ئەزیەت و ئازار و 
کەندوکۆســپ بەرەوڕوو بووە. ئەو تەلەفزیۆنە 
لەکاتی دامەزرانیەوە لەســاڵی 2٠٠1 تا ئێستا 
پتر لە 6٠ جار پەروەندەی لە دژی سازکراوە. 
 Kurdish Human Rights Project 2005:(
23(. ئەو تەلەفزیۆنە لە 2٠ی مارســی ساڵی 
2٠٠٩ دا، بەهۆی ئــەوەی کە بۆ یەکێک لە 
بەرنامــە سیاســییەکانی ژێرنووســی تورکی 
دانەنابــوو، جەریمەکرا و بۆ ماوەی 12 ڕۆژان 
 .)CNN Türk 2009( .ڕاگیــران بەرنامەکانی 
هــەر بــەو جــۆرە تەلەفزیۆنــی ڕۆژ کە لە 
دانمارکــەوە بەرنامەکانی لە ڕێگای ماهوارەوە 
بە کوردی باڵودەکاتەوە، لە تورکیە قەدەغەیە 
و کاربەدەســتان ئەو تەلەفزیۆنە بە وتەبێژی 
دەزانن. چەندین سیاســەتمەداری  پ.ک.ک 
کــورد بە هــۆی دەرکەوتنیان لە شاشــەی 
ڕۆژتیڤێ یا بەهۆی ناڕەزایەتی دەربڕین بەدژی 
داخستنی ئەو تەلەفزیۆنە کەوتنە بەر تاقیبی 
یاســایی. ) AFP 2007(. لە ژانویەی 2٠٠٩دا، 
تەلەفزیۆنی دەوڵەتی TRT-6، کە بەرنامەکانی 
تەنیــا بە کــوردی باڵو دەکاتــەوە، بە چەند 
وتەیەکی پیرۆزبایی بەزمانی کوردی لەالیەن 
سەرۆکوەزیرانی ئەو دەم ئەردۆغانەوە وەشانی 
خۆی دەست پێ کرد. نێوەرۆکی بەرنامەکانی 
TRT-6 کە زۆرتر “کەنالێکی خێزانیە” بریتین 

لــە کولتوور، خــواردن ســازکردن، موزیکی 
کوردی و ئەدەبیات و مێژوو. هەروەها بەرنامە 
لەســەر گەلێک بابەتی دیکەی گشتیش باڵو 
دەکاتەوە وەک تەندروستی، گەشت و گوزار، 
سروشــت، دیــن و مەزهــەب، بەرنامەکانی 
تایبــەت بە مندااڵن، هەواڵ و گفتوگۆ و باس 
و لێکۆڵینەوەی جۆراوجۆر. بۆ ئەوەی کەناڵەکە 
نەبێتــە کەناڵیكی “سیاســی”، تەلەفزیۆنەکە 
بە هەموو تواناوە تێدەکۆشــێ لە بەکارهێنانی 
وشەکانی وەک کوردســتان و ناوی کوردیی 
گوند و شــاڕۆچکەکان خۆی ببوێرێ. یەکێک 
لەوبەرنامانەی کــە الیەنگرێکی زۆری هەبوو 
لەو تەلەفزیۆنــەدا، بریتی بوو لــە بەرنامەی 
Rojînname کــە لە الیەن پۆپئەســتێرەی 
بەناوبانگــی کــورد Rojînەوە ئامــادەو باڵو 
دەکرایەوە، پاش دەســت لە کار کێشانەوەی 
ڕۆژیــن، لە پڕ لە مانگــی ئاپریلدا کۆتایی پێ 
هات. ڕۆژین لــە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە 
ناوبراو لەالیەن دەرهێنەر و بەڕێوەبەرەکانەوە 
لەژێر فشار و پاڵەپەستۆ و سانسۆرێکی تونددا 
بووە، هەروەها وەک جینایەتکار سەیری کراوە 
و نێوەرۆکی بەرنامەکانی لە مانا بەتاڵ کراون. 
)Today’s Zaman 2009a(. دیــارە کەناڵــی 
TRT قسەکانی ئەو خانمەی ڕەت کردنەوە، 
هەرچەنــد لــەو کاتەوە ئــەو کۆمپانیەی کە 
بەرنامەکانی بەرهەم دەهێنا، هەڵوەشێنراوەتە. 
بــە   .)Fırat New Agency [ANF] 2010(
شێوەیەکی گشتی چاوەدێرەکان دامەزراندنی 
ئــەو تەلەفزیۆنــە، بەخاڵــی وەرچەرخان لە 
سیاسەتی تورکیە لە پەیوەندی لەگەڵ زمانی 
کوردیدا بە حیســاب دێنــن. دەبێ بگوترێ 
کە بە گشــتی بۆچوونی خەڵک لەســەر ئەو 
بــەو حاڵەش هێندێک  ئەرێنییە.  تەلەفزیۆنە 
لە سیاســەتمەدارانی کورد بە چاوی شک و 
گومانەوە دەڕواننە ئەو تەلەفزیۆنە و پێیان وایە 
جۆرێک لە سەرمایەگوزاریی حیزبی عەداڵەت 
و پەرەپێدانە بۆ سەرکەوتن لە هەڵبژاردنەکاندا. 
لەالیەکی دیکەشەوە پ.ک.ک داوای بایکۆتی 

 Today’s Zaman( دەکات.   تەلەفزیۆنەکــە 
.)2009b

تەلەفزیۆنی  بایەخی سەمبوڵیکی  ناتوانین 
TRT 6 لــە پەیوەنــدی لەگەڵ نیشــاندانی 
زمانەکەیان  “هێنانەبەرچــاو”ی  و  کوردەکان 
لە تورکیــادا وەبەرچاو نەگریــن. بە تایبەتی 
کە دەزانین بۆ دەیان ســاڵ لەو واڵتەدا حاشا 
لــە بوونی کــوردەکان کراوە و ســەرکوت و 
زەبروزەنگیان لەسەر بووە. دەتوانین بڵێین کە 
ئەو کاناڵە تا ئەمڕۆش بە یەکێک لە دەسکەوتە 
هەرە بەرچاوەکانی دەوڵەت بە حیساب دێت. 
بەو حاڵــەش، ئــەو گۆڕانکارییــە ئەرێنییانە 
بــەردەوام لــە ڕێگای هێندێک ڕێوشــوێن و 
ڕێساو یاســای دیکەوە الواز و بێهێز دەکرێن. 
ئەو ڕێوشــوێنانە ســێبەرێکی تاریک دەخەنە 
ســەر هەنگاوە ئەرێنییــەکان و بێ متمانەیی 
سەبارەت بە ڕەوتی چاکســازی دەخوڵقێنن. 
بۆ نموونە ئەحمەد تورک، ســەرۆکی حیزبی 
)Demokratik Toplum Partisi، DTP(  کــە 
حیزبێکــی الیەنگــری کوردەکانــە، لە کاتی 
قســەکردن لە کۆبوونەوەیەکی پارلەمانیدا لە 
ساڵی 2٠٠٩دا کە ڕاستەوخۆ باڵو دەکرایەوە، 
لە ناکاو ڕایگەیاند کە بەشی دیکەی وتارەکەی 
بەزمانی کوردی پێشــکەش دەکات. کەناڵی 
دەوڵەتیی  TRT1 دەســت بەجێ وەشــانی 
بەرنامەکــەی ڕاگرت. یەکێــک لە بێژەرەکان 
ڕایگەیاند کە ئەو کارە بە پێچەوانەی قانوونی 
ئەساسی و یاســای کاروباری حیزبەکانە. ئەو 
دیارە پێکەنینە هێنەرە بە ئەحمەد تورک تەواو 
نەبوو کە بە کینایــە وتی: “کاتێک ئەندامانی 
حیزبێکی کوردی بە زمانی خۆیان ســاڵو لە 
کەســێک دەکەن، دەکەونە ژیر لێکۆڵینەوە و 
تاقیب. کاتێک شــارەدارێک بەزمانی خودی 
خەڵک لەگەڵ خەڵک قسە دەکات، دەکەوێتە 
ژێر تاقیبی قانوونی. بەاڵم کاتێک سەرۆکوەزیر 
بە کوردی قسە دەکات کەس هیچ ناڵێ. ئێمە 
پێمان وانیە کە ئەوە کارێکی دروســت بێت. 
 Sobecki( .”ئەوە سیاســەتێکی ڕیاکارانەیــە
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.)2009
ئەمەش وەک نموونەکانی دیکە، قوواڵیی 
گیروگرفتەکە نیشان دەدا. ئاخر ئەوە دەریدەخا 
کە پڕۆسەی چاکســازی لە تورکیەدا کەند و 
کۆسپی زۆری لە پێشن و بە ڕێگایەکی پڕ لە 
هەوراز و هەڵدێردا تێدەپەڕێ. وەک ئەوە وایە 
بەدەستێک بتدەنێ و بەدەستەکەی دیکە لێت 
وەرگرنەوە. کەریم یلدیــز و مارک مولەر بەو 
جۆرەی خوارەوە ئاکام لە وەزعەکە وەردەگرن:
 لەالیــەک وا دێتە بەرچاو کــە تورکیە 
لەبــواری مافــە فەرهەنگــی و زمانیەکانەوە، 
گەلێک ئیمتیازاتی داون کە لەیەکەم ڕوانیندا 
وەک گۆڕانکاریی گــەورە خۆ دەنوێنن. بەاڵم 
لە الیەکی دیکەوە ئەگەر لە گۆشــەنیگایەکی 
نزیکترەوە تەماشا بکەین، بۆمان دەردەکەوێ 
کە ئەو کردەوانەی تورکیە شــتێک نین جگە 
لە ئەنجامدانی هێندێک چاکســازیی ڕواڵەتی 
کە بۆ چوونــە نێو یەکیەتیــی ئەورووپا لێی 

چاوەڕوان دەکرێن. 
   لــە بنەڕەتەوە تورکیە لــە پەیوەندی 
لەگەڵ باڵوکردنەوە و بردنەپیشێ ناسیۆنالیزمی 
ڕەسمیی تورکیەدا، هەروا خۆی بە بەرپرسیار 
و بەرعــۆدە دەزانێ. لە الیەکی دیکەشــەوە 
گرفتاری دەستی پاڕانۆیایەکە، کە بریتییە لە 
زیادکردنی ڕادەی ناســینی مافە فەرهەنگی و 
زمانییەکان کە خەبەری هەڵوەشانی کۆماری 
تورکیە دەدەن. بەو پێیــە تورکیە ڕێگایەکی 
زۆری لە پێشــدایە تــا بتوانــێ پلۆرالیزمی 
 Yildiz(  .فەرهەنگــی لەو واڵتەدا پیادە بکات

.)and Muller 2008: 89
لــە ئۆگەســتی ســاڵێ 2٠٠٩دا، حیزبی 
عەداڵەت و پەرەسەندن، بەرنامەیەکی بەناوی 
وەرێخســت.  کــوردی”  “دەستپێشــخەریی 
پاشــان دوای ئەوەی کــە کەوتە بەر ڕەخنەو 
گازەندەی دەســتە و تاقمە ناسیۆنالیستەکان، 
ناوی پڕۆژەکەی گۆڕی بۆ “پڕۆژەی یەکیەتیی 
نەتەوەیی و برایەتــی”. لەو ڕێگایەوە دەوڵەت 
ڕایگەیاند کە لێبڕاوە کێشەی کورد چارەسەر 

بکات. ســەرەڕای دژایەتیی توندی دەستە و 
تاقمە ناسیۆنالیســتەکان کە حکوومەتیان بە 
“خیانەت” و هاوکاری لەگەڵ جیاوازیخوازەکان 
حیزبی  سیاســەتمەدارەکانی  دەکرد،  تاوانبار 
عەداڵەت و پەرەســەندن تەعەهودی خۆیان 
بە بردنــە پێشــی “دەستپێشــخەری”یەکە 
دووپات کــردەوە. ئەمەش چاوەڕوانیی ئەوەی 
دروست کرد کە سەرنجام حکوومەتی حیزبی 
عەداڵــەت و پەرەســەندن هەنــگاوی گەورە 
بەرەو چارەسەریی کێشەی کورد هەڵدەگرێ. 
لە وتارێکــی ئیحساســیدا، ئەردۆغــان ڕوو 
لە کۆبوونــەوەی ئەندامانــی حیزبەکەیدا لە 
پاڕلەمــان، گوتــی ئەگەر تورکیــە توانیبوایە 
چارەســەرێک بۆ کێشــەی کورد بدۆزێتەوە، 
ئێستا لە جێگایەکی دیکە دەبوو.” ئێستا ئێمە 
ڕادەگەیەنین کە تورکیە دەبێ ڕووبەڕووی ئەو 
مەســەلەیە بێتەوە، تورکیە دەبێ بۆ هەمیشە 
ئــەو مەســەلەیە چارەســەر بــکات... ئێمە 
بڕوامان بەوەیە. ئێمە لەو ڕێگایەدا هەنگاومان 
هەڵگرتووە، درێژە بەو هەنگاوانەمان دەدەین، 
ئامادەیەن لەو پێناوەدا هەموو نرخێک بدەین”.  

.)Today’s Zaman 2009c(
بەشــێک لــە نێوەرۆکــــــــــــــــی 
“دەستپێشــخەری”یەکە، بریتــی بوو لەوەی 
کە دەوڵــەت ئەوەی لە بەرچــاو گرتبوو، کە 
لە درێژخایەنــدا بتوانێ چەک بە گەریالکانی 
حیزبــی کرێکارانی تورکیە کــە لە کێوەکانی 
کوردســتانی عێراقــدا جێگیر بــوون دابنێ 
و، ســەرلەنوێ بیانهێنێتەوە نێــو کۆمەڵگای 
تورکی و، لە ڕێگای دەستەبەرکردنی ئازادییە 
شەخســی و فەرهەنگییەکان، کێشەی کورد 
چارەســەر بکات. کاربەدەستان پێیان لەسەر 
ئەوە دادەگرت کە ئەو هەنگاوانە بەشــێکن لە 
پڕۆسەی دێموکراتیزاســیۆن لە تورکیەدا کە 
دەبێتە هۆی گۆڕانی قانوونی ئەساسی و هەروەها 
پێکهێنانی چاکسازی بۆ خۆرێکخستن لەگەڵ 
ئەورووپا. کاربەدەســتانی دەوڵەت  یەکیەتیی 
ئەوەشــیان ڕاگەیاند کە پاکەیجێکی تایبەتی 

سەبارەت بە البردنی قەدەغە لە سەر خوێندن 
و باڵوکردنــەوە بە زمانی کوردی ڕادەگەیەنن. 
بــۆ نموونە ڕایانگەیاند کــە خوێندنی کوردی 
لە قوتابخانەکاندا دەبێتە دەرسێکی ئیختیاری 
و هەموو ڕادیو و تەلەفزیۆنە شەخســییەکان 
دەتوانن بەرنامە بە زمانی کوردی باڵو بکەنەوە. 
Today’s Zaman 2009d(. وەک بەشێک لەو 
دەستپێشخەرییە ڕێگا بە زیندانیەکان درا کە 
بتوانن لە نێو خۆیان و لە کاتی دیدار لە گەڵ 
خزم و کەس و کارو ئاشــنایانیاندا بە کوردی 
قســە بکەن. النی کەم لە تیۆریــدا ئەوەیان 
ڕاگەیاند. دیــارە ناتوانین ئەوە دەستنیشــان 
کەین کــە ئەو بڕیــارە تا ئێســتا چەندە بە 
شــێوەیەکی کاریگەر پیادە کــراوە. هەروەها 
قەدەغە لەســەر وتاردانی ئایینــی بە زمانی 
کوردی البــرا. لەوەش زیاتر کاربەدەســتانی 
حیزبی عەداڵەت و پەرەســەندن ڕایانگەیاند، 
کە دەیانەوێ دەستکاریی پێویست لە یاسای 
کاروباری حیزبەکاندا پێــک بێنن، بەجۆێک 
کە سیاســەتمەدارانی کورد بتوانن لە وتار و 
کەمپەین و دروشــم و تەبلیغاتی خۆیاندا لە 
 .)CNN Turk 2010( .کوردی کەڵک وەرگرن
لــە ســێپتامبری 2٠٠٩دا، بەڕێوەبەرایەتیی 
خوێندنی بااڵ لە تورکیــە، ڕەزامەندیی خۆی 
 Artuklu لە ســەر داخوازییەکی زانســتگای
لــە ماردین بۆ دامەزرانی”ئەنســتیتۆی زمانە 
زیندووەکان” نیشان دا. مەبەست ئەوە بوو کە 
بتوانرێ دەرگا بــۆ خوێندنی کوردی و زمانە 
ناوچەییەکانی دیکە لە زانکۆکان دا بکرێتەوە. 
بەوحاڵەش، سەرەڕای هەموو ئەو هەنگاوانەش، 
دەوڵەت هــەروا نیگەران بوو. بــۆ نموونە، لە 
پێشدا بڕیار وابوو کە ناوی “ئەنستیتۆی زمانە 
زیندووەکان”، “ئەنســتیتۆی زمانی کوردی” 
بێت. کەچــی لە جیاتی ئــەوە دواتر بە تانە 
نــاوی” ئەنســتیتۆی زمانە زینــدووەکان”ی 
لەســەر دانرا. بە کۆتاییهاتنی ساڵی 2٠٠٩ی 
پڕ لە هیواو ئومێد، پڕۆژەی “دەستپێشخەریی 
کــوردی” کە لە الیەن دەوڵەتــەوە کاری لە 

سەر دەکرا، لەالیەن دادگای قانوونی ئەساسی 
تورکیەوە کەوتە بــەر زەبرێکی گورچووبڕ. لە 
مانگی دیسامبری ئەو ساڵەدا، دادگاکە حیزبی 
DTP کــە حیزبێکــی الیەنگــری مافەکانی 
کوردان بــوو بەتاوانی هەبوونــی پەیوەندیی 
لەگــەڵ پ.ک.ک بە حیزبێکی غەیرە قانوونی 
ناســاند. لە ئاکامدا دەیان سیاســەتمەداری 
پایەبەرز، هەر یەکەیان بۆ ماوەی پێنج ســاڵ، 
لە مافی تێکۆشــانی سیاسی بێ بەش کران. 
 DTP قەدەغەکردنی حیزبی .)BBC 2009a(
گیــران و زیندانیکردنی کۆمەڵێکی بەرچاو لە 
سیاســەتمەدار و چاالکوانانی کوردی بەدوادا 
هات. بۆ نموونە چەندین شــارەداری شــارە 
کوردنشــینەکان بەتاوانی هەبوونی پەیوەندی 
لەگــەڵ پ.ک.ک گیــران و ڕەوانەی زیندان 

.)BBC 2009b( .کران
 لەودەمــەوە حیزبی DTP لــە ژێر ناوی 
حیزبــی ئاشــتی و دێموکراســیدا، درێژە بە 
 Barış ve Demokrasi( دەدا.  خــۆی  کاری 
Partisi, BDP(. بەو جۆرە بارودۆخی سیاسی 
و نیزامــی بــەرەو خراپی ڕۆیشــت. پڕۆژەی 
“دەستپێشخەریی کوردی” گەیشتە بنبەست. 
پ.ک.ک دەوڵەتــی بــەوە تاوانبارکــرد کە 
بەرنامەی “دەستپێشخەری”ی وەک ئامرازێک 
بۆ بێدەنگکردنــی بزووتنەوەی کــورد بەکار 
دێنێ، چوونکــە نەیتوانیــوە وەاڵمی ئەرێنی 
بە دەستپێشــخەریی پ.ک.ک بۆ ڕاوەستانی 
شــەڕ بداتەوە. ئەوە لە کاتێکــدا بوو کە هەر 
لەو ســەروبەندەدا، تەنیا ڕۆژنامەی کوردی لە 
تورکیە، بەناوی Azadiya Welat ســەرلەنوێ 
لەالیــەن دادســتانەکانی تورکیــەوە کرابووە 
ئامانج و کەوتبووە بەر پەالمار. ویدات کورشون 
سەرنووسەری پێشووی ئەو رۆژنامەیە، کە لە 
ساڵی 2٠٠٩دا، بەهۆی “تاوانەکانی پێشووتر”ی 
زیندانی کرا، ســەرلەنوێ لــە الیەن دادگای 
ژمارە پێنجی ســزادانی دیاربەکــر لە مانگی 
مای 2٠1٠دا، بە 166ســاڵ و شــەش مانگ 
زیندانــی مەحکووم کرا. نــاو براو بە گوێرەی 
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یاســای بەدناوی “قانوونــی دژی تیرۆریزم” 
بەتاوانی باڵوکردنەوەی پڕۆپاگەندە بە قازانجی 
 Önderoğlu( نایاســایی”.  “ڕێکخراوێکــی 

 .)2010
لــەو  هــەر  ئەســتەمبوڵیش  دادگای 
سەرۆبەندەدا، بە گوێرەی ماددەیەکی دیکەی 
هەمــان یاســای دژە تیــرۆر، باڵوبوونەوەی 
مــاوەی دوو  بــۆ  ڕۆژنامەیەکــی کوردیــی 
مانگ قەدەغــە کردبوو. دەبــێ بگوترێ دوو 
سەرنووســەری دیکەی ڕۆژنامەکە و هەروەها 
سەرنووســەرانی هێندێک ڕۆژنامەی کوردی 
و چاپەمەنییە چەپەکانی ئۆپۆزســیۆنیش هەر 
لەو کاتانەدا ڕووبەڕووی حەپســی درێژخایەن 
و تاوانــی جۆراوجۆر کرابوونەوە. )هەواڵدەرانی 
بێســنوور a 2010, 2010b،) . لــە پەیوەندی 
ڕێکخــراوی  پەروەندەیــەدا  ئــەو  لەگــەڵ 
هەواڵدەرانی بێسنوور، کە بەرگری لە ئازادیی 
بەیان دەکات، بەو شێوەیە ئاکام لەو سیاسەتە 

پڕ لە ناتەباییەی تورکیە وەردەگرێ:
  ئێمە ئــازار و ئەزیەتی ئــەو ڕۆژنامەیە 
و سەرنووســەرەکانی مەحکــووم دەکەیــن. 
ئــەو جــۆرە ســزا قورســانە، ناتەباییەکانی 
سیاسەتی تورکیە نیشــان دەدەن. بەتایبەت 
ئەودەستپێشخەرییەی کە لە ساڵی ڕابردوودا 
دەوڵەت دەستی دابوویە و بڕیار وابوو بەهۆی 
ئــەوەوە 2٥ ملیــۆن کورد )یــەک چوارەمی 
حەشیمەتی تورکە( لە تورکیە مافی زۆرتریان 
بدرێتێ و ئەوان لە ستانداردە نێونەتەوەییەکان 
بەرچــاو کــە  دێتــە  وا  بکاتــەوە.  نزیــک 
کاربەدەســتانی تورکیە ناتوانن دەستبەرداری 
سیاسەت و ڕوانگەی سەرکوتکەرانەی خۆیان 
بــن. تەنانەت لە کاتێکدا کە لەو واڵتەدا تەنیا 
یەک ڕۆژنامەی کوردیش دەرچێ. ڕستەیەک 
 Reporters without( .دونیایەک قسە دەکات

.)Borders 2010a
ئەو ئاڵوگۆڕانە نەک هەر سێبەرێکی تاریک 
دەخەنە سەر ئەو دەستپێشخەرییە، بەڵکوو ئەو 
گومانە دروست دەکەن کە دەوڵەت خەریکی 

بەرنامەدان بۆ “چارەســەری” کێشەی کوردە، 
بەبێ بەشداری و حزووری نوێنەرانی قانوونیی 
بە ملیۆنان کورد. ئەو ڕاستییە لەو شانۆسازییە 
قەزاییەدا باشتر خۆی نیشان دا کە لەوێدا 1٥2 
سیاســەتمەداری کورد بــە تاوانی پەیوەندی 
لەگەڵ پ.ک.ک بە شێوەی بەکۆمەڵ دادگایی 
کران. بە درێژایی ڕەوتی دادگا، ئەوکەسانەی 
کێشرابوونە دادگا، بەردەوام داوایان دەکرد کە 
مافی ئەوەیان بدرێتێ بە کوردی قسە بکەن و 
دیلمانجیان هەبێ، بەاڵم دادگا بەو بەهانەیەی 
کــە ئەوان دەتوانن بە تورکیــش بدوێن، ئەو 
داخوازەی ڕەت کردەوە. کاتێکیش ئەو کەسانە 
بــۆ بەرگری لە خۆیان بە کــوردی وەاڵمیان 
دایەوە، مایکرۆفۆنەکانیان لە سەر کوژاندنەوە و 
پڕۆسەی دادگایان بەو بیانووە کە لە “زمانێکی 
نەناســراو” کەڵــک وەردەگیرێ بەرەســمی 
ڕاگرت. هەروەها دادگا ڕاپۆرتێک کە لە الیەن 
پسپۆڕێکی مافی کەمایەتیەکانەوە ئامادە کرابوو 
ڕەتکردەوە. لەو ڕاپۆرتەدا هاتبوو کە بەگوێرەی 
لۆزان، ئەو کەسانە  مادەی٣٩ی پەیماننامەی 
مافی ئەوەیان هەیە بە زمانی کوردی دیفاعی 
.)Üstündağ 2010( .قانوونی لە خۆیان بکەن

شەشەم:ئاکام
گۆڕانکارییــەکان ئــەوە نیشــان دەدەن کە 
ئێستاشی لەگەڵ بێت، گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی 
لە سیاســەتی تورکیەدا بەرانبەر پرسی کورد 
نەهاتۆتە پێش. بە شێوەیەکی گشتی دەتوانین 
بڵێین کە سیاسەتی زمانکوژیی تورکیە هەروا 
درێژەی هەیەو لــەو پەیوەندییەدا داهاتووی 
زمانی کوردی بەهۆی ئەو سیاســەتەوە، لەبەر 
مەترسی و هەڕەشەدایە. بۆیە گەلێک کۆسپی 
سیاسی جیددی لەسەر رێی کوردەکاندا هەن 
کە نایەڵن ئەوان زمانــی خۆیان بۆ نەوەکانی 
داهاتوویــان ڕاگوێــزن. ئیلیتــی نیزامــی و 
سیاســیی تورکیە هەروا لەسەر ئەوە سوورن 
کــە مەوجوودییەتــی زمانی کــوردی وەک 
“گیروگرفت” و “کەندو کۆسپ” سەیر بکەن. 

ئەوە ئەو ڕاســتییە تاڵەش وەبیر دێنێتەوە کە 
بەو حاڵەش تورکیە لەوەدا سەرکەوتوو نەبووە 
کە دەوڵەت-نەتەوەیەکی کەمالیستی دروست 
بکات، کــە هەموو هاوواڵتیەکانــی بەتورکی 
قســە بکەن. لە ئاکامدا دەبینین کە خوێندنی 
کوردیی گشتی لە تورکیەدا هەروا قەدەغەیە. 
ئەســڵی ژمــارە 2٤ی قانوونی ئەساســی کە 
دەڵێ “بێجگە لە زمانی تورکی هیچ زمانێکی 
دیکــە نابێت وەک زمانــی دایک بۆ خوێندن 
لــە الیــەن هاوواڵتیانی تورکیــە کەڵکی لێ 
وربگیرێ”، هــەروا لە جێــگای خۆیەتی. لە 
حاڵێکــدا کە کەناڵیکی دەوڵەتی شــەو و ڕۆژ 
بــەردەوام بەرنامە بــە زمانی کــوردی باڵو 
دەکاتەوە، زۆربەی کــوردەکان هەروا لەگەڵ 
ڕایەڵکەیەکی بەرین لە ڕێوشــوێن و یاســا و 
نائەمنیی جۆراوجۆر  ڕێسای ســەختگیرانە و 
بــەرەوڕوون. ئەمە وەزعێکــی خوڵقاندووە کە 
ئــەوان لــە کۆنتێکســتێکی کۆمەاڵیەتی پڕ 
لە دوژمنایەتیــدا کە لەالیەن دیسکۆرســی 
ناسیۆنالیستی و هێستریکی زاڵەوە بەسەریاندا 
سەپاوە، بەســەر بەرن. ناسیۆنالیزمی نیزامیی 
تورک لە حاڵیکدا تێدەکۆشێ کوردەکان ناچار 
بــکا “ببن بەتورک”، لە هەمان کاتدا دەیەوێ 
ئــەو کەســانەی بەرانبەر ئەو سیاســەتەش 
دوژمــن”  “ئەوانیتــری  وەک  ڕادەوەســتن 
بناســێنێ و ئەو جــۆرە ڕوانگەیــە لەهەموو 
ئاســتەکانی کۆمەڵگادا پەرە پێ بدات. زمانی 
کوردی لە تورکیەدا هێشتاش بە یەکێک لەو 
زمانانە دادەنرێ کە لە ئاستی دونیادا لە ڕیزی 
پێشەوەی زمانە سەرکوتکراوەکانە. هەموو ئەو 
نووسەر، سیاسەتمەدار، چاالکوان ، خەباتگێر، 
ڕۆژنامەنــووس و پارێزەرانــەی لــە پێناوی 
پاراســتنی زمانــی کوردی دژی سیاســەتی 
ســەرکوت و زەبروزەنگی تورکیە تێکۆشاون، 
بەردەوام کەوتوونەتە بــەر ئەزییەت و ئازار و 
ڕاونان. هیشــتاش کۆڕ و کۆمەڵە فەرهەنگی 
و زمانییەکانــی کوردی دەکەونە بەر تاقیب و 
ڕاونان و چاالکییەکانیان هەڵدەپەســێردرێن. 

لــە پەیوەندی  ئــەو چاکســازییە کەمانەی 
لەگەڵ یەکیەتیی ئەورووپــادا بەڕێوە چوون، 
نەیانتوانیوە لە کردەوەدا شتێک لە واقعییەت 
بگۆڕن. ئاخر قانوونی ئەساســی و یاســاکانی 
دیکە، بە تایبەتی قانوونی بەدناوی دژەتیرۆر، 
کە بە شێوەیەکی زۆر ناڕوون دارێژراوە، دەستی 
دادگاکان بۆ کپکردنی هەموو دەنگێکی ناڕازی 
ئاوااڵ دەکەن. بە کورتی، کوردەکان هێشتاش 
لە مافە ســەرەتاییەکانی خۆیان لە تورکیەدا 
بێبەشــن و تەنیا بە تاوانی کوردبوون لەگەڵ 
ئەزییــەت و ئازار و ســەرکوت و زەبروزەنگ 

بەرەوڕوون.
 هەنــگاوە ئەرێنیەکانی حکومەتی حیزبی 
عەداڵەت و پەرەســەندن لە ســاڵی 2٠٠٩دا، 
چاوەڕوانییەکــی زۆری لێکەوتــەوە. بەاڵم بە 
داخــەوە دەوڵــەت کاتێک لە گــەڵ کەند و 
کۆســپ بەرەوڕوو بــوو، نەیتوانــی هەنگاوی 
ئازایانە هەڵگرێ و سەرەنجام پاشەکەشەی لە 
دەستپێشخەرییەکەی  کرد.  خۆی  پڕۆژەکەی 
حیزبــی عەداڵــەت و پەرەســەندن جارێکی 
دیکــەش ئــەو ڕاســتییە تاڵەی دەرخســت 
کــە دۆزینەوەی ڕێــگا چارەیەکــی عاداڵنە 
و دێموکراتیــک بۆ کێشــەی کــورد، لە نێو 
سیاســەتە نیزامییە جێکەوتووەکان و نەریتە 
دەســەاڵتخوازییەکان لەالیەک و ئۆپۆزسیۆنی 
ناسیۆنالیستی ڕاستڕەو و بۆرۆکراسی لەالیەکی 
دیکەوە، کارێکــی دژوارە و نایەڵێ ئاڵوگۆڕی 
ڕاستەقینە ڕوو بدا. تا کاتێک مەسەلەی مافە 
ئینسانی، سیاســی ،کولتوری و زمانییەکانی 
کوردەکان وەبەرچاو نەگیرێ و ڕێگا چارەیەکی 
بــۆ ئــەو کێشــەیە نەدۆزرێتەوە،  عاداڵنــە 
شەڕوکێشــە بوومییەکانــی پەیوەندیدار بەو 
مەســەلەیەوە تا داهاتوویەکی پێشــبینیکراو 
یەخەی تورکیە بەرنادەن. ئەمڕۆ، ڕوونە تورکیە 
بە قۆناخێکی سەخت و دژواردا تێدەپەڕێ، کە 
بە زەحمەت ئاکامەکانی پێشــبینی دەکرێن. 
تورکیەیەکی دێموکراتیک،  پێویســتیی  بۆیە 
کــە لەوێدا کوردەکان و زمانەکەیان بتوانن بە 
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ئــازادی وجوودیان هەبێت، لــە هەر کاتێکی 
دیکە پێویستتر دێتە بەرچاو.

*. https://www.researchgate.net/
publication/290553557_Turkey’s_Kurdish_
language_policy
**. Welat Zeydanlıoğlu: The University of 
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