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بریفینگی کوورت لەسەر کودەتا و دەرئەنجامەکانی
حوسێن کوردنەژاد
وا پێدەچێت کە ئەگەر لە کاتی خۆیدا ئەردۆگان بە دەستی جەماعەتی گولەن و دادگاکانەوە پاشەکشەیان بە ئەرتیشی کەمالیستی لە
سیاسەتی تورکیادا کرد ،دوای ئەوە جەماعەتی گولەن خۆیان لە ناو ئەرتەشدا جێگیر کرد ،ئەم جارەیان ئەرتێش و کەمالیستەکان جەماعەتی
گۆلەنیان بەکارهێناوە بۆ ئەنجامدانی کودەتای کەمالیستی .کودەتا کە لەبەر پەلە و هەڵە سەرنەکەوت.

دەرئەنجامەکان
 .١ئەوەی دیارە ئەرتەشی تورکیا بۆ سااڵنێکی زۆر بێ هێز و الواز کراوە.
 .٢الوازیی نێو خۆیی تورکیا لە دوای کودەتا ،مەیدانی جموجۆڵ بۆ تورکیا لە دەرەوەدا بەرتەسکتر دەکات ،روسیە ،ئێران و سوریا لەم هەلە
کەڵک وەردەگرێن.
 .٣ئەم بۆشاییە کە تورکیا لە سیاسەتی ناوچە و شەری داعەشدا بەجێی دەهێلێت ،بە عەرەبستانی سعودی و ئەمەیکا پڕ دەکرێتەوە.
ئەمە شانسێکە بۆ کوردەکان.
یەکەم ،سیاسەتی باشوور هەوڵ بدات کە زیاتر لە جاران لەگەڵ ئەم دووهێزە هاوکار بن و جێ پێی خۆیان بە هێز بکەن.
دووهەم ،الواز بوونی تورکیا لە چەسپاندنی دەسترۆیشتوویی خۆی لە ناوچەکەدا و لە بەرانبەر ئێران و روسیادا مەجبووری بکات لەگەڵ
کوردی خۆی رێکبکەوێت.
 .٤سیاسەتی هاوکاریی لەگەڵ باشوور زیاتر لە جاران بریتی دەبێ لە سیاسەتی  -پێشگیریی سازەندە ،ئەگەر الواز بن و پێویستیان بە
هەناسەدانێک هەبێ زیاتر سازەندە دەبن و ئەگەر خۆیان بە سەرکەوتوو بزانن سیاسەتیان زیادتر پێشگیر دەبێت .سیاسەتی باشووریش
دەبێ لەم چوار چێوەیەدا هەڵسوکەوت لەگەڵ سیاسەتی تورکیای ئەردۆغاندا بکات و چاوەروانییەکانی بە گوێرەی ئەم پرەنسیپە دیاری
بکات.
 ١٩٣١ئەتاتورک شیعاری -ئاشتی لە نێوخۆدا و ئاشتی لە جیهاندا -ی بەرز کردەوە ،بەیانی کودەتاکارانیش ئەم شیعارەی تێدا بوو ،تەنانەت
ناوی کۆمیسیۆنی کودەتاکەش بە رەسمی نرابوو بە (کۆمیسیۆنی ئاشتی نێو خۆیی).
ئەوەی دیارە ئەمەیە کە بەم زووانە نە ئاشتی لە ناوخۆدا و نە لە دەرەوەدا دەبێت ،شیعاریی کەمالیستی تورکیای سێکۆالر و نیئۆ عوسمانی
ئۆزەل و ئەردۆگانی تورکیا هەژمون لە ناوچەکەدا دوو بۆچوونی رکابەر دەبن لە سیاسەتی تورکیادا.
چینی کۆنسێرڤاتیڤی تورکیا پرۆژەی چەندین دەیەی داهاتوویە و ئەوان پێداگیری لە سەر پەرەپێدانی هێز و دەست رۆیشتوویی تورکیا
دەکەن .ئەم رێبازە بەردەوام دەبێت هەرچەندە ئاسانیش نابیت .بەاڵم شەڕی ئیسالم و سێکۆالرەکانیش بەردەوام دەبێت .بۆ هەر جۆرە
دابینکردنێکی هەژمونی ناوچەیی پێویستیان بە سازان لەگەڵ کورد دەبێ.

