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!!! "يش لة عرياق هةية ؟؟؟  ) توركمانستان(ئةرَي  "   

لةوةتةي هةم نةمبيستووة لةناو خاكي نةك كوردستان و عرياق بةلَكو لةهةموو جيهاندا 
" عيشق ئابادة" توركمانستان جطة لة توركمانستاين ئاسياي ناوةراست كة ثاتةختةكةي 

* شؤظيين خاتوو سؤنطول ضابوك هةبَيت ، بةآلم وا بة قودرةيت قادرو بة هزري نةخؤشي 
سةيرو سةمةرة لةوةداية كة سنووري ... خةريكة بة خةيالَ توركمانستانَيكي ديكة قووت بَيتةوة

تةلةعفةرةوة دةست ثَيدةكات تاكو دةطاتة مةندةيل بة هةولَيرو ( ئةم توركمانستانة لة 
 مليؤن و 3.5ركمان دةطاتة  ئةي باشة كوردستان كامةية ؟؟ خامن دةلََيت ذمارةي تو)موسلَيشةوة

نيو كةس ؟ كةواتة دةبَيت كورد ضةند بن ؟ دةلََيت كةركووك شارَيكي توركمانية ؟ كةوابَيت كورد 
ضةندين شؤرشي كرد و تَيكضوون لةسةر كةركووك نةبووة بةلَكو تاكو برا توركمانةكان بَينة 

ن شةهيدمان بوونة قورباين لة كةواتة ئَيمة ئةو هةموو خوَينةمان دا و هةزارا... سةر حازري  
داية بة ثَيي % 67ثَيناوي برا توركمانةكاندا بووة ؟؟ دةلََيت ذمارةي توركمان لة كةركووكدا 

تؤ بلََيي ئةو هةموو بةلَطةنامةو !!!  ثَيدةضَي ئةم خامنة دلَنيا بَيت لةو رَيذةية 1957سةرذمَيري 
ن و بة تةنيا بة كون فةيةكونَيكي ئةم ديكؤمينتانة كة لةبةردةسيت هةموو اليةكداية درؤ ب

بليمةتة نة كورد و نة كوردستان هةبَيت و كةركووكيش توركماين بَيت ؟؟ ئةو قسانةي سةرةوة 
الشةرق " من لة خؤمةوة نايكةم بةلَكو فةرموودةي ئةو خامنةية لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامةي 

ئةطةر كورد واز لة فيدرايل نةهَينن ت و بة راشكاوي هةرةشة لة كورد دةكات و دةلَي" االوسةت
 توركمان لةوةتةي هةن ثيالَةيةك ...رادةطةيةنَيت " واليةيت توركمانستان " ئةوة جةنايب 

خوَينيان نةبةخشيوة بة كةس تةنيا بؤ قادسيةكاين سةددام نةبَيت ئيستاش بوونةتة خاوةن 
كاين سةددام و عةرةبة خةبات و دذي كورد خةبات دةكةن لة ثالَ كلك و يالَي هةتيوة

شؤظَينيةكان و براكاين دوَينيي حيزيب دةعوةو شؤرشي باآلي ئيسالمي عرياق و طرووثة 
 ... تَيرؤريستةكةي موقتةدا سةدر

ئةوجا قوري كوَي بةسةرا !  ئةطةر وابَيت ئةو توركمانستانة هةموو كوردستان قووت بدات 
 جَيطاي دةبَيتةوة ؟؟ بكةين ئةو هةموو كوردة كوا لة سلَيماين و دهؤك 

ئةم هةموو هاش و هووشةي توركمان دةيكات دذي كورد ئاشكراو روونة كة بة فييت توركياية 
ئةطةر نا كوا كَي بيستوويةيت توركمانستان لة كوردستاندا هةرطيز نةك هةبووبَيت بةلَكو 

 نةبيستراوة شيت وا عةجايةب و سةير؟؟

بة هيض شَيوةيةك كورد ناوي كوردستان هبَينَيت بؤية  تورك هةرةشة لة كورد دةكات كة نابَيت 
هةر هةموويان بة تورك و توركمان و عةرةيب شؤظَينيشةوة ضةثلَة بؤ سيستةمي ثارَيزطاكان 

بؤية ئةطةر فريا نةكةوَين جَيطايةك .. لَيدةدةن و ئةمريكاشيان هَيناوةتة سةر ئةو قةناعةتة 
 ..نامَيَين ناوي كــــوردستــــان بَيت 
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  كؤنطؤي دميوكرات –فةخرةدين طةرمياين 
 
 
نوَينةري توركمانة لة ئةجنوومةين حوكم و لة لَيداونةكةيدا لةطةلَ : خاتو سؤنطول ضابوك * 

 ..ئةو قسانةي سةرةوةي كردووة " الشةرق االوسةت" رؤذنامةي 


