
 
کاریی دەوڵەی� تورک�ا  هەڵ��ست لەبەرامبەر دا��ی

 
 

لە ن��نەراین پارت و ر�کخراوە  بەش�� زۆر ، ریی کۆنگرەی نەتەوەیی وکوردستانەبلەسەر بانگەوازیی کۆ�سەی بەڕ�وە
لە ئۆف�� ناوەندی ك ن ك لە برۆکسل ک��وونەوە. بەشدار�ووان بە فراواین  16.06.2018کوردستان�ەکان، رۆژی 

کاریی تورک�ا لە باشوور کەلەسەر دۆ�ن کوردستان، بە تایبەت� ان کرد، راو چڕو��� تا دێ ز�اتر ئەب�ت، وتوو�ژی ش دا��ی
کە ک��وونەوەکە وەک دەستپ�شخەر��ەک بەردەوامب�ت.   خستە ڕوو. لە ئەنجامدا ب��ار درا  سەرنج و هەڵ��سی� خ��ان

ی وەریی ئامادە کرا. هەروەها ک��وونەوە ب��ای دا دیپلۆما� و جەما یهەمانکات پال�ساز��ەک بۆ کار  � ات�ی " بەڵگەی س��
" ب��اری لەسەر درا و دواتر چا�سازیی ت�دا کرا،  دا لە جڤای� گشی� کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان 2008کە سا��   نەتەوەیی

و�ک��تەوە.   جار�� تر ب��
 

شەکاین ختاوەک ئاشکرا�ە دەولەی� تورک�ا لەسەرە ۆی بۆ سەر پارچەکاین تری کوردستان ( رۆژاواو ی ئەمساڵەوە ه�ێی
ش ئەکات، بەڵ�و ش��ین زۆر�ش دا��ی ئەکات. باشوور) فراوان �� کردە سەر  �� کردووە. نەک تەن�ا هەر ه�ێی سەرەتا ه�ێی

ش بۆ سەر باشووری کوردستان کردووەو هەر�� برادۆسی� 10عەف��ن. دواتر لە   ئازارەوە دەسی� بەه�ێی
�

ی مان�
کردووە.  فراوان�� ئەکات. هەرچەندە بە ب�انووی دوژمنا�ەی� هەپەگە پڕۆ�ا�ەندە بۆ  شەکانرۆژ بەرۆژ�ش ه�ێی  دا��ی

ن  شانە لەناو�ردین دەسکەوتەکاین  گە� کوردستانە. هەرچ�ەک ئەڵنێی شەکاین ئەکات، بەالم لە بنەڕەتدا ئامان�� ئەو ه�ێی ه�ێی
، بەالم  ن شانە هەر   ئەک��ن، خا� کوردستانن و دا��ی ��ن خۆ د�ارە ئەو ش��نانەی بۆمباران ئەکبڵنێی و ئامانج�ش لەو ه�ێی

 گە� کوردستانە.   
 

 ناڕەزا�ەی� خ��ان 
�

، دەن� کار�انەدا، گە� باشوور و ژمارە�ەک پارت و ر�کخراوی مەدەین ش و دا��ی بەرز  لەبەرامبەر ئەم ه�ێی
تا ئ�ستاش حکومەی� هەر�� کوردستان و وەو هەڵ��سی� ن�شت�ماین و نەتەوەی�ان را�ە�اندووە. بەالم بەداخەوە، کردۆتە

. حکومەی� بەغداش هەڵ��ست�� روون و ئاشکرای نی�ە.   هەند�ک پاری�  ن ێ دەنگ و هەل��سن� هەمانکات رای کوردی ی�
ێ  شەکاین فراوان�� بکات.  نێودەولەت�ش ی� دەنگە. هەموو ئەمانەش ز�اتر هاین دەوڵەی� تورک�ای داوە ه�ێی  

 
نەی خوارەوە داو بۆ رای گشی� رایئەگە�ەن�ت. سەبارەت بەم بارودۆخە،   ک��ووەنەوە ب��اری لەسەر ئەم خا��  

 
کار�انە بەرخۆدان ئەکەن، ئە بۆ * سالو  ش و دا��ی انەی لە با�ورو باشوورو رۆژاوا لەبەرامبەر ئەم ه�ێی ن �ت هەموو ئەو ه�ێی  ن�ێی

� ت�کۆشاین  و  �ان ئەکات. ئەوان بەڕ�زەوە بەرز ئەنرخێن�ت و بە هەموو توانا�ەک �شتگ�ی  
 

کار�انە ر�سواو شەرمەزار ئەکات. لەبەر  ش و دا��ی یی هەموو ا* ک��وونەوە ئەو ه�ێی مبەر�ان هەڵ��ست ئەگرێ و  �شتگ�ی
کار��انە ت�کۆشان�ک ئەکات.  دژی ئەو دا��ی  

 
ن هە�ە. لەو بارە�ەوە   کار�ەی دەولەی� تورک�ادا، پێ��ست بە �ەکێتی�ە� بەه�ێی نەوە داوا لە ک��وو * لە بەرامبەر ئەم دا��ی

بە  ، )ت�دا�ە ئەم ک��وونەوەی و ئەم پارت و ر�کخراوەنەیکە هەمو (پالتفۆر� خاوەندار�ی� لە بەرخۆداین عەف��ن، 
کاریی تورک�ا  هەڵ��ست بگ��ت، رۆڵ و خەبات و ناوی خۆی لەسەر بنەمای ئەم دۆخە نوێ  گشتیی لەبەرامبەر دا��ی

 بکاتەوە. 
 

ئەو  لەسەر بنەمای ئەو داوا�ار�انە خۆی نوێ ئەکاتەوە،" خاوەندار�ی� لە بەرخۆداین عەف��نپالتفۆر� * تا ئەو کاتەی "
کاریی کارەکان بەڕ�وەئەبەن،  وەک دەستپ�شخەر��ە� دژ پارت و ر�کخراوانەی لەم ک��وونەوە�ەدا بەشدارن . ی دا��ی  

 
 هەموو پارت و ر�کخراوە کوردستان�ەکان ئەکات، لەبەرام

�
ێ دەنگ نەبن و خاوەن * ک��وونەوە بان� کار�انەدا ی� بەر ئەم دا��ی

 هەڵ��ست�� نەتەوەیی و ن�شت�ماین بن. 
 

کار�انەدا ب�دەنگ  * ک��وونەوە داوا لە حکومەی� هەر�� کوردستان و حکومەی� بەغدا ئەکا، �� دی لەبەرامبەر ئەم دا��ی
 نەبن. هەڵ��ست�� روون و ئاشکرا�ان هەب�ت. 

 
کار�انەدا هەڵ��ست * ک��وونەوە داوا لە  دۆستاین گە� کوردستان و رای گشتیی نێونەتەوەیی ئەکا  لەبەرامبەر ئەم دا��ی

یی ت�کۆشاین گە� کوردستان بکەن.   بگرن. �شتگ�ی



 
یی *   و هەموو ئەو چک��وونەوە �شتگ�ی کاریی دەولەی� تورک�ان لە کوردستان. بە تایبەت�ش س�� اال��انە ئەکات کە دژی دا��ی
نە ئەکات کە سەرداین قەند�ل ئەکەن. هەمانکات داوا لە کوردستان�ان و دۆستاین دۆزی کوردستان کۆڕ و    و لە کۆمە��

 . ن  ئەکات بە گەرمیی بەشداری ئەو چاال��انە بن�
 

شەکاین بۆسەر گە� کوردستان، وەک  کار��ەکاین خۆی لە رۆژاواو باشوور و هەموو ه�ێی * حکومەی� ئا�ەپە هەموو دا��ی
. لەم بارە�ەوە ک��وونەوە داوا لە گە� با�وری کوردستان و  بەش�ك لە کەمپین  ێ اردن و لە دژی هەدەپە بەکاردێین � هەڵ��

 د�موکراتخوازاین تورک�ا ئەکات، بچن بۆ دەنگدان و دەنگ بە هەدەپە بدەن. 
 

کاریی دەوڵەی� تورک�ا لە کوردستانەدەستپ�شخ   ریی دژی دا��ی
 


