
ئةطةري ثةالماري ئةرتةشي توركية بؤ سةر كوردستاين عصراق، هؤكار و رصطا 
 *ضارة 

  

 حةسةن رةمحان ثةناة

لة " ك.ك.ث"ماوةي ضةند مانطي رابردوودا شةِر و ثصكدادانةكاين نصوان ئةرتةشي توركية و طريالكاين لة 

. ئاستصكي بةرضاودا ثةرةي سةندووة و زؤر جار لة ميدياكانةوة ئةم هةوالَ و دةنط و باسانة بآلو دةكرصنةوة

 13سص لصكةوتةوة، كوذراين دوايني ثةالمار كة دةنطؤيةكي زؤري لة ناوخؤي توركية و وإلتاين دةراو

لة طةلَ ضةند هاووإلتيي " شرناخ"هةلَكةوتوو لة ثارصزطاي " طابار"سةربازي تورك لة شةِرصكدا لة ضياي 

 .مةدةين بوو

ئةم رووداوة بووة هؤكارصك بؤ ئةوةي كة جارصكي ديكة ئةرتةشي توركية و لة سةرةوةي ئةوان ذنِرالَةكان بة 

ياشار "ذنِرالَ .  سةر خاكي كوردستاين عصراق دووثات و ضةندثات بكةنةوةئاشكرا هةِرةشةي ثةالمار بؤ

لة رووي نيزامي : "سةرؤكي طشتيي ئةرتةشي توركية لة لصدوانصك بؤ رؤذنامة نوسان رايطةياند" بيوك ئانت

ة و توانايي زةمينييةوة سوثاي توركية ئامادةية بؤ هصرش كردن، بةإلم ئةجنام داين فةرمانصكي لةو شصوةي

 ".ثصويسيت بة بأياري سياسي هةية

بة ثةلة كؤبوونةوةيةكي " دذة تريؤر"هةر لة دواي كوذراين ئةو سةربازانة سةرؤكايةيت باآلي رصكخراوي 

لة " ك.ك.ث"نائاسايي سازدا و داواي لة سوثاي ئةو وإلتة كرد كة خؤي بؤ شةِر و وةدةر ناين طريالكاين 

م لة هةمانكاتدا رايطةياند كة بِرياري ثةالمار بؤ دةرةوةي سنورةكاين بةإل. ناوخؤي ئةو وإلتة ئامادة بكات

" رةجةب تةيب ئؤردؤغان"ضةند رؤذ دواتر دةولَةيت . ئةو وإلتة ثصويسيت بة رةزامةنديي ثارملان هةية

تةئيد كرد " ك.ك.ث"بِرياري ثةالمار بؤ ناو خاكي كوردستاين عصراقي بة بيانوي شةأ لة دذي طريالكاين 

ثارملاين ئةم وإلتة كة . م أايطةياند بؤ جصبةجص كردين ئةم بِريارة مةوافقةيت ثارملان ثصويستةبةإل



سةرؤك وةزير و " ئؤردؤغان"داية كة " عةدالَةت و تةوسةعة"زؤرينةي كورسيةكاين لة دةست حزيب 

 19بةرانبةر  دةنطي موافق لة 507ي ئؤكتؤبر بة 17عةبدولَآل طولَ سةرؤك كؤماريةيت، رؤذي ضوارشةممة 

لةم ماوةدا و . دةنطي موخالف دا بِرياري ثةالماري بؤ سةر هةرصمي كوردستاين عصراقي ثةسةند كرد

هاوكات لة طةلَ ضأ بوونةوةي هةوالَةكان بؤ بة كردةوة دةرهصناين بِرياري ثةالماري ئةرتةش بؤ سةر خاكي 

ين فةزاي شةأ و ئامادة كردين بري و أاي عصراق، ميديا و دةزطا تةبليغاتييةكاين ئةم وإلتة بؤ دروستكرد

بصطومان بالَي . طشيت بؤ ثالَثشيت وةها ثةالمارصك دةستيانداوةتة ثأ و ثاطةندة و رصطا خؤش كردن

شةأخواز و دذ بة ئاشتيي لةم وإلتة لة نصو ناوةندةكاين دةسةآلت و ئةرتةش و ميدياي سةر بةوان بة 

كةرامةيت "ؤ وةها شةأ و لةشكةر كصشييةك لة ذصر ناوي طةِرانةوةي ثالَثشيت شووينيزمي مةزخنوازي تورك ب

 سةربازة لة ذصر ثص نراوة بةآلم بؤ مةبةسيت دياريكراو 13كة طواية بة كوذراين ئةو " نةتةوةي تورك

بة هةر حالَ هةرضي بصت ئةم بارودؤخة تازة ئةطةر بؤ كةمايةتييةك مةيل و . تةنطةتاون و رؤذمصري دةكةن

أ و لةشكةر كصشي بزواندووة بؤ زؤربةي خةلَكي وةطيان هاتوو و ماندوو لة شةأ لة ناوخؤي ويسيت شة

توركية و وآلتاين دةور و بةر بة تايبةت خةلَكي كوردستان شةثؤلصك لة ترس، نيطةراين و توِرةيي دةرهةق 

 .بة شةأ و كوشتار ثصك هصناوة

  

 ئاماجنةكاين توركية لة هةِرةشةكاين ئصستا

  

لَبذاردنةكاين ضةند مانط لةوةو ثصشي توركية، دوو ناوةندي سةرةكيي دةسةآلت واتة ثارملان و ثاش هة

لةو كاتةوة تا . كة حيزبصكي ليِربالَي ئيسالميية" عةدالَةت و طةشة"سةرؤك كؤماري كةوتنة دةست حيزيب 

ليستةكان و ئةرتةش ئصستا ئةو حيزبة بة خشكة سةرقالَي طؤِريين بةشصك لة ياساكاين توركيةية كة كةما

نة تةنيا " عةدالَةت و طةشة"بة دةسةآلت طةيشتين ئاوا بةرضاوي حيزيب . خؤيان بة ثارصزةري دةزانن

قةيراين سياسي ئةم وإلتةي دانةمركاندةوة، بةلَكوو كصشة و دِردونطي ئةرتةشي دةرهةق بة سياسةت 

ة حيجاب لة مةدرةسة، زانكؤ و ئيدارةكاين بؤ منونة دةيان سالَ. داِرصذةراين ئصستاي توركيةيي زياتر كرد

ئةم وإلتة بة رةمسي هةلَطرياوة، بةإلم هاوسةري عةبدولَآل طولَ يةكةم ذنة سةرؤك كؤمار بوو كة بة حيجايب 

" طولَ"ئيسالمييةوة لة كؤشكي سةرؤكايةيت ئةم وإلتة نيشتةجص دةبصت و هةولَ دةدرصت لة اليةن حيزبةكةي 



يت ياساي تازة حيجاب ببيت بة ئةمرصكي ئاسايي لة فصرطة و زانكؤ و ئيدارةكان كة بة ثالَثش" ئؤردؤغان"و 

ئةم خالَة لة طةلَ توِرةيي سكؤالرةكان لة اليةك و هةروةها ذنِرالَةكاين ئةرتةش بةرةو روو بووة كة خؤي بة 

ةملصنصت كة سةرؤك ئةم راستيية ئةوةمان بؤ دةس. ثارصزةري ضةكداري شووينيزمي كةمال ئاتاتؤرك دةزانصت

كؤمار و سةرؤك وةزير و هاوبريةكانيان كة لة هةموو نيهاد و ناوةندةكاين دةسةآلت لة توركية بةشدارن، 

هةولَدةدةن كة كصشةي ئةرتةش و سثا لة خؤيان دور خةنةوة و ئةرتةش بةرةو رؤذهةآليت ئةم وإلتة بنصرن 

د دؤالر بةراورد دةكريت، بة بيانوي شةِر لةطةلَ  مليار10و ئةو ثارة خةيالَييةي كة ساآلنة بة نزيكةي 

سةرف دةكةن لة ئيختياريان بنصن، بةآلم مةترسيي كودةتا و يان بةشدارييان لة دةسةآلت و " ك.ك.ث"

 .دوور خةنةوة ئالَؤزيي سياسي لة ئانكارا، ئةطةر كورت ماوةش بصت لة خؤيان 

هةلًًًَةي . ة ئاقارصكي باش و دلَخؤشكةردا تصثةِر نابنبة هةر حالَ ئةوةي كة ئاشكراية رةويت رووداوةكان ب

 سةربازي تورك هؤكاري بِرياري دةولَةت و ثارملاين ئةم وإلتةية بؤ 13طةورةية طةر ثصمان وا بصت كوذراين 

لة كوردستاين عصراق كة بةشصك لة " ك.ك.ث"سنور بةزاندن بة بيانوي وةدةر ناين طريالكاين 

 سالَة لة ئاراداية و بة ثصي ئاماري 23و توركية " ك.ك.ث"شةأي . ةيةبارةطاكانيان لةم ناوضةي

 مليارد دؤالر سةريف 100 هةزار كةس طيانيان لة دةست داوة و ثتر لة 30أاطةيةندراو تا ئصستا زياتر لة 

 13لة دوو دةهةي رابردوودا زؤر شةِري قورس رويداوة كة ضةند بةرابةري ذمارةي ئةو . ئةم شةأة كراوة

 جار سنوري 24وة تا ئيستا ئةرتةشي توركية 1991بازانة لة ئةرتةشي توركية كوذراوة و لة سالَي سةر

كوردستاين عيراقي بةزاندووة كة هيض كاتصك ثصويسيت بة ثةسةند كردين وةها بريارصك لة دةولةت و 

 ئةم وإلتةوة هةال و ثارملان نةبووة، بةإلم ئةم جار بة ثةسةند كردين برياري ثةالمار لة اليةن ثارملاين

كةمثةينصكي لص ساز كراوة و هةول دةدةن ئةم كردةوةي خؤيان بكةن بة شةرصكي رةواين لة دذي خةلَكي 

بةالم ئاشكراية كة ئةم بريار و كةمثةينة لة ئةساسدا لة سةر ضؤنيةيت بةشداري ئةم .كوردستاين عصراق 

كة توركية دةيهةوصت وةك يةكصك لة زلَ والتة لة ضارةسةر كردين ئةزمةي سياسي ئةمرؤي عصراقة 

 .هصزةكاين ئةم ناوضةية سةمهي خؤي تصدا بةدست بينيت 

 مليؤن كورد لة كوردستاين 10ثصش هةموو شتصك ثصويستة ئاماذة بةم راستيية بكةين كة كصشةي زياتر لة 

ة ثاش دروست بووين توركية ل" دةولَةيت مؤدصرين"هةلَناسةنطصندرصت، " ك.ك.ث"توركية تةنيا بة كصشةي 



دواي هةلَوةشاندنةوةي ئيمثراتوري عومساين بة دِرندانةترين شصوة خةلَكي كوردستاين ئةم وإلتةي 

 ئاوايي وصران و مليؤا ئينساين ئاوارة و لة مالَ و ذياين خؤيان وةدةر 3000سةركوت كردووة و زياتر لة 

 ثاش كودةتاي نيزامي و زالَبووين شةأ و 1984لة سالَي " ك.ك.ث"أاطةياندين شةأي ضةكداري . ناوة

خؤي لة دايك بووي قةيران، شةِأ و " ك.ك.ث. "سةركوت بة سةر كؤمةلَطاي ئةم وإلتة دةسيت ثصكرد

نوصنةرايةيت ويست و " ك.ك.ث"ئةمِرؤ لة زؤر بواردا . تووندوتيذي توركية و تريؤريزمي كوصري ئةم وإلتةية

ة ناكات و بة داشكاندين ويستة سياسي و كؤمةإليةتييةكاين ئةو داخوازةكاين خةلَكي كوردستاين توركي

و دذايةيت دةسةآلتداراين توركية لة طةلَ ئةو ويستة كةم و سةرةتايية، " كولتوري"خةلَكة بؤ مايف 

بةرثرسايةيت هةموو شةأ، كوشتار، ئاوارةيي و مالَوصراين خةلَكي كوردستاين توركية و كوردستاين عصراق 

ش لة بةين بةرصت "ك.ك.ث"ئةطةر ئةرتةشي توركية تةنانةت بتوانصت . تؤي دةولَةيت توركيةدةكةوصتة ئةس

بةإلم بصطومان ويست و داخوازةكاين خةلَكي كوردستان تا طةيشنت بة مافة رةواكانيان لة بةين ناضصت و 

 .ئالَؤزي و ناكؤكييةكاين ئةم وإلتة كؤتايي ثص نايةت

وةزعي تا ئصستاي كوردستاين عصراق و دةسةآلتداريي كوردةكان لةم ناوضة دةولَةيت توركية لة اليةكةوة لة 

بصزار و توأةية و ثةرؤشي تةشةنةي وةها بارودؤخصك بؤ ناو كوردستاين توركية و هةلَخِراندين هةسيت 

هةروةها دةولَةيت توركية ضاوي . ناودصريان دةكات" توركي كصوي"جةماوةري ناِرازي لة دذي خؤيةيت كة بة 

ماحي لة كانة نةوتةكاين كةركوك بِريوة و لة اليةكي ديكةوة وةك زهلصزصكي ناوضةيي كة ئةندامي تة

ية و خؤي بة دؤسيت ئةمريكا دادةنصت، دةخالَةت و دةست تصوةرداين ئصران لة رووداوةكاين عصراق بة "ناتؤ"

ان بة هاوثةمياين بةلَكوو شيعةكاين عصراق بة هاوثةمياين ئصران، سوننةك. قازاجني خؤي نازانصت

وإلتاين عةرةيب و كورديش بة دؤسيت خؤي ضاو لص ناكات و توركةمةنةكانيش لة ناو ئابلَؤقةي ئةم 

نةتةوانةي ديكة لة كةركوك طرييان كردووة و كارصكي ئةوتؤيان لة دةست نايةت هةر بؤية بة هةِرةشة و 

ت ئةم كةليمي كوردستان دةيهةوينة ثِر بكاتةوةثةالماري نيزامي بؤ سةر هةري. 

هةروةها لة ماوةي ضةند رؤذي رابردوودا داخوازيي بةشصك لة نوصنةراين دصموكرايت كؤنطرصسي ئةمريكا كة 

دذايةيت سياسةتةكاين بوش لة ئاسيت ناوةوة و دةرةوةي ئةو وإلتة دةكةن و دةياةوصت كصشة و سةرقالَيي 

و هةلَوصسيت ئةم وإلتة لة مةأ كوشتاري زؤرتري بؤ دروست بكةن، لة سةر داواي رؤشن بوونةوة 



ي زاييين كة بة زياتر لة يةك مليون و ثصنج سةد هةزار كةس مةزةندة 1915ئةرمةنييةكان لة سالَي 

ةوة بةِرصوة ضوو كة دواتر ئاتاتوركيان طةياندة سةرؤك كؤماري، "توركة الوةكان"دةكرصت و لة اليةن 

وة و هةولَدان بؤ بص ئيعتبار كردين توركية بة وةها داوايةك لة بةرثرساين توركيةي توأة و نيطةران كردو

ئاسيت جيهانيدا بة هةِرةشةي ثةالمار بؤ سةر كوردستاين عصراق و نا ئةمن كردين ئةم تةنيا ناوضة 

ئةمنةي ئةم وإلتة كة ئةمريكا داطريي كردووة بة خالَي وةإلم دانةوة بةو داخوازةي بةشصك لة ئةنداماين 

 .ةولَدان بؤ ثةسةند نةكردين دةزاننكؤنطرة و ه

لة راستيدا بة تصطةيشنت لةم كؤمةلَة هؤكارة دةتوانني ئاماجنةكاين دةولَةيت توركية لة هةِرةشةي ثةالمار 

 .بؤ سةر كوردستاين عصراق بة رووين تصبطةين

 هةِرةشةي ثةالماري توركية بؤ سةر خاكي هةرصمي كوردستان و هةلَوصسيت وآلتاين دراوسص

  

لة ضةند مانط لةوةوثصشةوة سةرداين بةرثرساين عصراقي و توركية لة طةلَ يةكتر بؤ يةكخستين بة 

. لة ضاو جاران زياتر ثةرةي ئةستاندووة" ك.ك.ث"وتةي خؤيان هةلَوصستيان دذ بة تريؤريزم و دذ بة 

دواتر وةزيري زياتر لة مانطصك لةوةو ثصش نوري مالكي سةرؤك وةزيري عصراق و نزيك بة دوو حةوتوو 

ناوخؤي ئةم وإلتة بؤ باس و لصكولَينةوة و دةربِريين هةلَوصسيت هاوبةش ضوونة ئانكارا و لة طةلَ هاوتا 

و دةر كردين ئةوان لة " ك.ك.ث"توركةكانيان كؤ بوونةوة كة هةر دوو وإلت لة بةرانبةر ضاالكيةكاين 

وأا بوون و تةنانةت دواجار وةزيري ناوخؤي كوردستاين عصراق، ئةمن أاطرتين سنوورة هاوبةشةكانيان ها

ئةم هاو دةنطيية ئةطةر لة اليةكةوة بة ماناي . هةر دوو وآلت بِريارنامةي هاوبةشيان ثةسةند كرد

بصت لة اليةكي ديكةوة بة ماناي رؤشن " ك.ك.ث"ثاراستين سنوورةكاين ئةم وإلتة لة حزوري هصزةكاين 

سنور بةزاندين ئةم وإلتة لة اليةن ئةرتةشي توركية و زةخت كردين ضراي سةوزي دةولَةيت عصراق بؤ 

ية كة بةشصك لة هصزةكاين ئةم رصكخراوة "ك.ك.ث"خستنة سةر حكومةيت هةرصمي كوردستان بؤ دذايةيت 

راسيت ئةم قسةية كاتصك زياتر دةر دةكةوصت كة هاوكات لة . لة ناوضةي ذصر دةسةآليت ئةواندا نيشتةجصن

سامي "ي ئيمكاين ثةالماري ئةرتةشي توركية بؤ سةر خاكي هةرصمي كوردستان طةلَ تووند بوونةوة

كوردةكان ئةو كاتةي دوضاري : "راوصذكاري نوري مالكي سةرؤك وةزيري عصراق أايطةياند" ئةلعةسكةري



قةيران دةبنةوة، ئينجا برييان دةكةوصتةوة كة بةشصك لة عصراق و حكومةيت عصراقن و داوا لة حكومةيت 

 رصكةويت 4400كوردستاين نوص ذمارة " ( دةكةن كة بةرطرييان لص بكات و بيان ثارصزصتبةغدا

ئةم ئيدعايانة نيشان دةدات كة دةولَةيت مالكي بِريارصكي جيددي بؤ ديفاع لة هةرصمي ). 19/10/2007

كة كوردستاين عصراق لة كايت ثةالماري ئةرتةشي توركية لة بةرنامةدا نيية، بةلَكوو هةولَدةدات 

هةِرةشةي ثةالماري ئةرتةشي توركية بؤ سةر هةرصمي كوردستان بكات بة فشاري زياتر بؤ ئيمتياز لص 

لة . وةرطرتن لة كوردةكان كة خؤيان بةشصك لة دةولَةت و ناوةندي دةسةآلت لة ئصستاي عصراق ثصك دصنن

كرد كة خاكي عصراق " ك.ك.ث"هةمان كاتدا هوشيار زصباري وةزيري دةرةوةي عصراق لة لصدوانصكدا داواي لة 

 .بةجص صلَصت

. جياواز لةم دوو وإلتة اليةنصكي ديكةي دةرطري لة رووداوةكاين ناوضةكة و عصراق كؤماري ئيسالمي ئصرانة

تا ئةو جصطايةي بة هةلًَوصسيت ئصران دةطةِرصتةوة هةر وةكوو لةم ماوةيةشدا نيشانيداوة نة تةنيا دذ بة 

تورك بؤ ناو خاكي كوردستاين عصراق نني بةلَكوو هاوكاريي لؤجصستيكيشيان سنور بةزاندين ئةرتةشي 

دةكةن و هةِرةشة و ثةالماري توركية بة ثالَثشت و ثاساوي سنور بةزاندين خؤيان و ثةالمار و تؤثباراين 

ناوضة سنوريةكان لة اليةن ئةرتةش و سثاي ثاسدارانةوة دةزانن و تصوةطالندين زياتري توركية لة 

ةكاين ناوخؤي عصراق و قولَ بوونةوةي ناكؤكيي ئةم وإلتةيان لة طةلَ ئةمريكا كة وإليت عصراقي داطري كصش

كردووة لة بةرذةوةندي خؤياندا دةبينن و هةروةها قولَبوونةوةي وةها كصشةيةك بة يةكصك لة 

ري نةكردين بةربةستةكاين ثصك هصناين ناوضةي فيدرالَ لة هةرصمي كوردستان و بةربةستصك لة هاوكا

بصجطة لة ئصران دةولَةيت سوريةش كة تا . توركية لة ئةطةري هصرشي نيزامي ئةمريكا بؤ سةر ئصران دةزانن

" بةشار ئةسةد"ئصستا هةلَوصسيت ئاكتيظي لة سةر كصشةي هةرصمي كوردستان نةبووة ئةم جارة لة زماين 

 بةزاندين ئةرتةشي توركية بة بيانوي سةرؤك كؤماري ئةو وإلتة، ثشتيواين خؤي بؤ لةشكركصشي و سنوور

 .دةر بِري" ك.ك.ث"لصدان لة طريالكاين 

 ئةمريكا و هةلًَوصستصكي طوماناوي

  



وة وإليت عصراقي بة رةمسي داطري كردووة و ياساي نصونةتةوةيي لةم بابةتةوة 2003ئةمريكا لة سالَي 

ثاراستين سنوورةكان بةرثرسة دةرهةق بة وإليت حوكم دةكات كة داطريكةر لة بواري ئةمنيةت، ئاسايش و 

بة ثصي ئةو ياساية ئةمريكا دةبصت لة كايت ثةالماري ئةرتةشي توركية بؤ سةر هةرصمي . داطري كراو

 .كوردستان دذ كردةوة لة خؤي بنوصنصت و وةآلمي ئةو ثةالمارة بداتةوة

وضةكة لة طةلَ كؤمةلَصك بِريار و كردةوةي بةآلم لة دنياي واقيعدا سياسةيت ئامريكا لة عصراق و هةموو نا

ئةم . دذ بة يةك دةِرواتة ثصش كة ضاوةِرواين هةلَوصسيت رؤشين لةم رووداوة دياريكراوةشدا لص ناكرصت

راستييةش لة بؤنبةسيت سياسةتةكاين ئةمريكا لة عصراق و ناوضةكة و هةلَة بووين ئةو سياسةتانة لة 

جار ئةوةي كة ئةمريكا بة صين دةيكات لة طةلَ ئةوةي كة بة ئاشكرا زؤر . زؤر بواردا سةرضاوة دةطرصت

لة اليةن ئامريكاوة لة سةر " ك.ك.ث"بؤ منونة ضةند سالَ لةوةو ثصش . بةِرصوةي دةبات طةلصك جياوازة

ويست و داخوازي توركية لة ليسيت هصزة تريؤريستةكان دانرا، بةإلم ثةيوةندي ذصر بة ذصر و ئاشكراي 

 لة عصراق لة طةلَ ئةم رصكخراوة لة ضاوي ئةرتةش و بةرثرساين عةسكةري و سياسي تورك شاراوة ئةمريكا

 .نيية و ناخؤشحالَي خؤيان لةم دؤستايةتيية نةشاردوةتةوة

وة طرذي و ئالَؤزييةكي 2003بصجطة لةو راستيية لة سةرةتاي ثةالماري ئةمريكا بؤ سةر خاكي عصراق لة  

ي 2003دةولَةيت توركية لة هصرشي سالَي . تة و دةولَةيت توركية بةدي دةكرصتبةرضاو لة نصوان ئةو وإل

. نةدا" ئينجرليك"ئةمريكا بؤ سةر عصراق ئيجازةي كةلَك وةرطرتين ئةم وإلتةي لة ثايطاي نيزامي 

هةروةها بة دةيان جار هةلَوصسي خؤي لة دذي ئةو نيمضة سةربةخؤييةي ئصستاي هةرصمي كوردستان و 

 دابةشكردين عصراق بؤ سةر سص هةرصمي فيدِرالَ و طةِرانةوةي كةركوك بؤ سةر ئةم هةرصمةي تةنانةت

وة كة بة دةر كردين عصراق لة كوةيت كؤتايي ثصهات و 1991توركية لة ثاش سالَي . نةشاردووةتةوة

 هةسيت دروست كردين زؤين ئةمنييةيت لة باكوري ئةم وإلتة بؤ خةلَكي كوردستان لص كةوتةوة، هيض كات

تةماح كارانةي خؤي دةرحةق بة ضالَة نةوتةكاين كةركوك و زيندوو كردنةوةي ئيمثراتوري عومساين 

 . نةشاردوةتةوة و خةون بةم ئاواتةوة دةبينصت

ئةطةر توركية لة سياسةيت دةرةوةي خؤي روو بة رؤذهةإليت ئةم وإلتة ثةنا بؤ ئةرتةش و سثا و هصرشي 

اوا دا ضاوي لة يةكصيت ئوروثا و بة ئةندام بوون لةم يةكصتيةية بريوة كة نيزامي دةبات لة بةشي رؤذئ



كصشةي كورد و ثصشصل كردين مافةكاين يةكصك لة بةربةستةكاين توركية لة ئةندام بوون لةم رصكخراوة 

 .داية

 ريًَُطا ضارة ضيية و ض دةيبًَُ نةكريت و ضي بكريت ؟

  

بة نةطةشانةوةي ئاطرصك كة سثا و سياسةت داِرصذةراين تورك " ك.ك.ث"لةم هةلومةرجة ئالؤزةدا ثصويستة 

 . دةيان هةوصت هةلَيطريسصنن وةزعةكة هصور كاتةوة

هةروةها بةرثرساين حكومةيت هةرصمي كورستان نةهصلَن و مةجال نةدةن كة بنب بة بةشصك لة شةأ لة دذي 

 ناو خةلَكي هةر دوو بةشي كوردستاين و دلَ ساردي و نا ئؤميدي و دوو بةرةكي لة" ك.ك.ث"طريالكاين 

وا ديارة هةم ئةمريكا و هةم دةولةيت . عصراق و توركية دروست بيت كة بيطومان بة زياين هةموو اليةكة

و توركية ثص " ك.ك.ث"توركية و عصراقيش تصوة طالندين حكومةيت هةرصمي كوردستانيان لة كصشةي 

 تةجروبةي شةأةكاين أابردوو لة دةيةي نةوةدي سةدةي .ناخؤش نيية و بة قازاجني توركيةي دةزانن

ثصشوو ئةزمونصكي تالَ لةم بابةتةوة بة دةستةوة دةدةن كة زؤرترين زةرةر و زيانةكةي بؤ خةلَكي ضةوساوة 

 .و هةذاري كوردستان لةم ديو و ئةو ديوي سنوورةكانةوة بوو

هةروةها خةلَكي . اين طرتووةتةوة ئةمرؤ مةوجصك لة نارةزايةيت و خؤثيشاندان شارةكاين كوردست

دذ بة شةر لة بةشيك لة شارةكاين توركية دةنطي ئيعتراز و نارةزايةيت خؤيان لة دذي  ئاشتيخواز و 

حةق واية ئةم دوو رةوتة ئينساين و . ئةطةري لةشكركصشي ئةم وإلتة بؤ سةر كوردستاين عصراق دةربريوة

ترين تةئسريي لة سةر داهاتووي رووداوةكان لةوانة دذايةيت و دلَسؤزانةية يةك بطرنةوة كة بص طومان زؤر

جةماوةري ناِرازي و وةطيان هاتوو لة . بةربةست كردين شةأ لة هةرصمي كوردستان و ناوخؤي توركية دةبصت

شةِر لة ناو خؤ و دةرةوةي كوردستاين عصراق و توركية و باقي والتاين دراوسي، ثصويستة بة بةرين 

از و ناِرةزايةيت هصمنانة، خؤثيشاندان و مانطرتن، بة جصي دورة ثةرصزي لة رووداوةكان، كردنةوةي ئيعتِر

ضاالكانة بةشداري ئالَوطؤِرةكان بكةن و رق و بصزاريي خؤيان لة شةأ، ئاوارةيي و مالَوصراين دةربِرن و 

ياريكردين ضارةنوسي  لة وانة د ويسيت عادآلنةي خؤيان بؤ سولَح و ئاشيت و طةيشنت بة مافة رةواكانيان



خةلَكي كوردستان بة دةسيت خؤيان بة دوور لة بةرذةوةندي ئيمثرياليسيت ئةمريكا و وإلتاين ناوضةكة و 

 .باقي هصز و اليةنة ناسيؤنالَيستةكان دووثات كةنةوة و بيننة سةر شانؤ
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