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 کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان: 
ی

 تورک شاد مەکەن!  ئاگادارکردنەوە و بانگ
ی

 دەوڵەی

ی خۆیەوە مەهەپە فاشی -دەوڵەتی تورک بە ڕژیمێیک ئاکەپە  ز  
ستی نەتەوەپەرستی دژ بە کورد و کوردستان ئەمڕۆ بە هەموو هێ 

  بە کورد شەڕ ناکات، بەڵکو هەروەها شەڕێیک دەوڵەتی تورک هەر لە باکوور دژ  دەخوازێت دەستکەوتی گەیل کورد لە ناو ببات. 
 باشوور ت   پشوو 

هەوڵ  کار دەکات.   گەورەی دژ بە ڕۆژئاوا بەرپا کردووە و هاوکاتیش بۆ بنکۆڵکردن و لەناوبردتز دەستکەوتەکاتز
 ناوخۆتی دژ بەیەکێی لە باشوور سیاسەتی 

 بکات و   کورد الواز دەدات لە ڕێگای دروستکردتز ناکۆکت  لە ناوکورداندا و بەگژداچووتز
یەتیەکانەوە. سیاسەتت  ڕەشکردن

ا
و  وردەوردە بە تەواوی خۆی بکوتێتە ناو هەموو جومگە سەرەکیە سیاست  و ئابوورتی و کۆمەڵ

 سووککردتز کورداتز باشوور لە بەر چاوی یەک پێش دەخات و وەکوو شەڕالتانێک بەردەرگای لێیان گرتووە. 
م دەوڵەتی تورک لە سیاسەتی 

ا
تی ناوین و لە جیهانیشدا کەوتووەتە ناو قۆناخێیک ترسناک و تێکچوون.  بەڵ

ا
 خۆیدا لە ڕۆژهەڵ

ەو تەنانەت سیاسەتی بازرگانت  دەرەوەی لە سەر بنەمای دژایەتی کوردان و پەیداکردتز هاوپەیمان دژ بە کورد هەڵچنیووە و ب
 کەوتتز کورد بدات. شێوەیە دەیەوێت زیاتر فشار بهێنێتە سەر کوردستان و زەرەر لە پێش

 کورد لە باکوور و لە ڕۆژئاوای کوردستان قەیران و ئاڵۆزتی سیاست  تورکیای گەورەتر و قووڵێی کرد
.  ووەتەوەبەرخۆدان و تێکۆشاتز

تی کوردستانیش لە ڕێگای 
ا
تی لەم بەرخۆدانهەمەجۆری گەیل کورد لە باشوور و لە ڕۆژهەڵ و  نیشتیمانت  و نەتەوەییەوە پشتگێ 

دەوڵەتی تورک ئەوەیە کە لە ڕێگا و بە دەستی باشووری کوردستان ئەو تێکۆشانە  نە دەکەن. ئامانجێیک سەرەکت  تێکۆشا
کەرییەی تورکیا خەسڵەتێیک ن وێ سەرکەوتووە بشکێنێت، واتە سیاسەتی "پەرت بکە و زاڵ بە!" پیادە دەکات. ئەم خەسڵەتە داگێ 

 نییە. 
 

انیویەتی ئەم سیاسەتەی دژ بە کورد لە باشووری کوردستان پێش بخات. پاش جت   داخە دەوڵەتی تورک تا ئێستایش توو 
تداری سیاست  لە دەڤەری بەهدینان، ئێستا لە دەڤەری یەکیەتت  نیشتیمانت  کوردستانیش ئەو سیاسەتە پێش

ا
 بێدەنگت  دەسەڵ

گاگرتن لە یادەوەرتی ڕێزگرتن لە  ی مانگدا، ڕێ١١لە لەم دواییەدا  دەخات کە زەرەر بە بەرژەوەندتی کوردان دەگەیەنێت. 
، فیدان دۆگان و لەیال شەیلەمەیز، ئەو ڕاستییە دەسەلمێنێت.  گیانبەختکردوواتز کۆمەڵکوژییەکەی پاریس سەکینە جانسز

 تورکیا بە یادەوەرتی ئەو س  گیانبەختکردووە زۆر تووڕەیە بە تایبەتت  کە سەلمێندراوە میت ئەنجایم داوە. 
 دەوڵەتی
سەرنجە کە شارەدارتی پاریس، یەکێک لە گەورەترین پایتەختەکاتز ئوروپا، لەو ڕۆژەدا دیمەتز سەکینە جانسز وەکوو جت   

م لە سلێماتز قەدەخە دەکرێت. لەم چوارچێوەیەدا دیار ەکە بۆچی نوێنەرایەتی تەڤگەر نیشانداتز ڕێز بەرز دەکاتەوە
ا
ی ، بەڵ

ا بوون.   ئازادتی گێ 
 

ز یەکیەت ێ ڕ ەی دواییدا سیاسەتی خۆی دەربارەی یەکیەتت  نەتەوەتی بەرەو ال  نیشتیمانت  کوردستان لەم ماوەیت  ئێمە دەبینی 
با  دەبات و خۆی دەخاتە نێو هەڵەی دژوارەوە. کۆنگرەی نەتەوەتی کوردستان داوا لە یەکیەتت  نیشتیمانت  کوردستان دەکات کە

نەی خۆی دووبارە نەکاتەوە و چارەسەریان بکا
ا
 ت و لە مژاری یەکیەتت  نەتەوەییدا خاوەتز هەڵوێست بێت. ئەو هەڵ

ی کورد دروست لە سەرئەنجایم بێهەڵوێستت  نەتەوەییە سەر دەکەوێت. حەیف و  ز  
سیاسەتی دەوڵەتی تورک بۆ پارچەکردتز هێ 

 ەوە. ژیمێیک دۆڕاوی مایەپووچ درێژ بکەنخەسارە سیاسەتی هەندێک کورد ئەوە بێت کە تەمەتز ڕ 
کەرانەی تورک لە سەر کوردان و کوردستان بگرن، بەتای کوردان ئەمڕۆ   داگێ 

 یەکڕیزتی بەر بە سیاسەتی
بەتت  دەتوانن بە سیاسەتی

وودا نەبووە. دەوڵەتی تو  ژ  
رک ئێستا کە دەوڵەتی تورک لە هەموو روویەکەوە لە قەیران و کێشەی گەورەی جیاواز دایە کە لە مێ 

تی ناوین و جیهانیشانەت لە سەنەک هەر بە تەنیا لە سەر کورد، بەڵکو تەن
ا
، بە مەترست  و  ر هەموو ڕۆژهەڵ

ا
ە ببووە بە بەڵ

 هەڕەشە. 
کەرتی خۆیدا نکۆڵت  لە هەبوونما ووی داگێ 

ژ  
ز کە لە مێ  ز و پێکەوە ئەو دەوڵەتە تێک بشکێنی  ن  ئەوڕۆ ئەوڕۆژەیە کە ئێمە بێی 

 کردووە. 
زکردتز یەکیەتت  نەتەوەتی و سەرخستتز خەباتی ئ  

 ازادیخوازتی گەلەکەمان! بەرەو بەهێ 
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