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ن!  �  خۆتان دژ بە بۆمباراین دەوڵەیت تورک لە سەر کوردستان هەڵ�ب
گ

 دەن�
 

ماوە�ەکە فڕۆکەجەنگ�ەکائف دەوڵەئت تورک ڕۆژ بە ڕۆژ ز�اتر و ز�اتر بۆمبارائف خا� کوردستان دەکەن. لە شەمدینانەوە هەتا زاخۆ، ئەو 
شەکان.  ە ماوەی ساڵ�کدا لەم ناوچە بەرفراوانەدا، هەر لە دەورو�ەری ل ناوچە�ەی دەکەو�تە نێوان دهۆک و هەکاری، بووە بە ئامان�ب ه�ێی

ێ کردووە. (زاب) ڕوو�اری زێ ـەوە   هەتا ناو سنوورەکائف پاراستیف م�د�ا، دەوڵەئت تورک بۆمببارانکردئف و�رانکەرانە و کۆمەڵ�وژ�انەی دەست ئپ
�� ڕوو�اری زێ  ف دان بە خ��ان و ماڵ و موڵ��انەوە بوون بە قور�انیی ئەم بۆردومانانە لەو ماوە�ەدا بەتایبەتیی ئەو گوندانەی لە دەورو�ەر و ن�ێی

دهۆک هەتا ئام�دی -هاوکات دەوڵەئت تورک بە بەردەوامیی مۆڵگای سپا لە خەئت زاخۆ کەس�� سڤ�ل گ�ان�ان لە دەست داوە.   20و تا ئ�ستا 
ش لە سەر خەڵ� و و دادەمەزر�ن�ت  کارئی خ��بە ئەوان�ش در�ژە بە ه�ێی  دەدەن.  اندا��ی

 
ێتوت  لە هەرە ئەم دووای�انەدا ناوچەکائف دێرەلووک، رەشاوا و ش�الدزێ کەوتنە بەر ئەم بۆمبباراندنانەی تورک�ا و دوو کەس لە خەڵ� گوندی ئ

ف و  ب��ن و گ�ان�ان لە دەست دا. دەوڵەئت تورک ئەم ناوچانەی بۆ خۆی کردووە بە مە�دائف تاق�کردنەوەی چەک و بۆمبا و هاوکات�ش کوشنت
�ش دڕندانەی دەوڵەئت تورک خەڵ� ئەم دەڤەرە ناڕەزایبوون�� گەورە�ان لە شێوەی  ترساندن و تۆقاندئف خەڵ� کوردستان. پاش دوا ه�ێی

ێ گەمارۆدا و سووتاند. خەڵ� ئەم دەڤەرە بە دەنگ�� بڵند هاوار دەکەن ک ە ڕاپەڕ�ن�کدا دەر�ڕی و مۆڵگا�ە� سپای تورک�ان لە ناوچەی س�ی
کار  ��دەوڵەتهیچ ا�انەو�ت مۆڵگای ن م دەوڵەئت تورک بۆ پاراستیف هەبووئف خۆی لە  دا��ی لەوێ هەب�ت و دە�انەو�ت بار بکەن بڕۆن. بە�ڵ

ی تایبەتیی ناردو  ف وە و فڕۆکەجەنگ�ەکان�ان بە نزمیی بە سەر کوردستان هاوکارئی ز�اتری سەر�ازئی ڕەوانە کردووە و بە هەل�ک��تەر ه�ێی
. ەفڕن، بەم شێو ناوچەکەدا د ف سێنف  ە�ە دە�انەو�ت چاوی گەل ب�ت

ف و داوای خەڵ� ناوچەکە بۆ ئاشتیی و  �ش دڕندەی�انەی دەوڵەئت تورک لە سەر ئەم دەڤەرانە بە هیچ شێوە�ەک قاب�� قبوڵ�ردن نینی ه�ێی
، دروست و ڕەوا�ە.  ف کەر�انە نەمێنف  ئازادئی و بۆ ئەوەی کە هەموو ئەو مۆڵگا دا��ی

ا�ت ف�دراڵ پ�ش�ل دەکات. ئەو ناوچانە بەش�� �اسائی سنووری  شانە ما�ف �اسائی دەوڵەئت ئ�ێی ـن  " هەر�� کوردستان"دەوڵەئت تورک بەم ه�ێی
ا�ت ف�دڕاڵ دەب�ت ا�ت ف�دڕاڵ. هەم حکومەئت هەر�� کوردستان و هەم حکومەئت ئ�ێی  و ئەر� سەرشان�انە کە ئەو�ش بەش�كە لە ئ�ستای ئ�ێی

 ناڕەزا�ەتیی خ��ان بڵند بکەن.  بەرامبەر 
گ

کەر��ە دڕندانەی�ەی تورک�ا ما�ف �اسائی خ��ان بپار�زن و دەن� شە دا��ی  بەم ه�ێی
شانەی دەوڵەئت تورک لە چوارچێوەی ستاتوی حوکمڕانیی خۆی ئەوە�ە کە  کوردستان،بەتایبەتیی لە حکومەئت هەر��   ،داوا�ارئی ئ�مە ئەم ه�ێی

ا�ت ف�دڕاڵدا  �ان لە سەر بکەن و داوا لە نەتەوە�ەکگرتووەکان (مەحکوم بکەن و   لە ناوخۆ و لە بەغداد و دەوڵەئت ئ�ێی ش ) بکەن کە UNگۆت���ێی
شانە هەڵبگ��ت.   هۆشدارکردنەوە و ئا�ادار�ە� توند بە دەوڵەئت تورک بدەن کە دەست لەم ه�ێی

 
ش و بۆمبارانکردنانەی دەوڵەئت تورک بۆ  سەر کوردستان شەرمەزار دەکات و داوای هەر�پ زووتری  کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان ئەم ه�ێی

کەرئی دەکات. هەروەها بانگ لە هەموو بەر�رس�ارائف س�اسیی و مەدەنیی لە سەرا�سەری کوردستان دە کات کە کۆتاییهێنان بە س�اسەئت دا��ی
، کە  ف شانە بووەسنت  خ��ان بەرز بکەنەوە و بە ڕوونیی و ئاشکرا ناڕەزا�ەتدژی ئەم ه�ێی

گ
 یی خ��ان بە دون�ا بگە�ەنن. دەن�

 
دەکات و هیوای زوو چا�بوونەوە و کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان هەروەها سەرەخۆشیی لە بنەماڵەی گ�انبەختکردووائف ئەم دەڤەرانە 

 تەندروستیی بۆ ب��نداران دەخواز�ت. 
و بە هەر  وای ئەم دەڤەرەی کوردستان دەر�کەونهەموو کورد�� دڵسۆز بە خا� و ن�شت�مان و خەڵ� خۆی دەب�ت خاوەن لە داوا�ارئی رە

 ئەوان
گ

ف بە بەش�ک لە داوا و ڕەنگ و دەن�  . بە دڵن�ای�ەوە سەرکەوتن بۆ گە� کوردستانە. شێوە�ەک دەتوانن بنب

 
 ن/ ک ن ککۆ�سەی بەڕ�وەبەرئی کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستا
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