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  "وێ بکات ی ئه وانه نکاران ڕه شکرکشی بۆ باکووری ئراق خاوه  له جیاتی ب تورکیا له ده"

نجامدانی ئۆپراسیۆنکی    ئه ر  سه گفتوگۆ له دراون هس ره کانی په  تیرۆریستیه تورکیا بۆ ڕاگرتنی چاالکیه
 نو  نه که  ده ووه دزه  تیرۆریستان له  گوایه کات که باکوری ئراق ده ر  بۆ سه وه هربازی رفراوانی سه به

دان   سه به  و وه دانکردنه ی ئاوه وره کجار گه  شونکی یه ته بووه  رمه و هه ئهچی  که، خاکی تورکیا
  . ریکی کار کردنن وێ خه له کان رکیهکۆمپانیا تو

 دا ئاکامی) پدک (ڵ پارتی دیمۆکراتی کوردستان  گه ده  دانوسانیان یاند که تی تورکیا ڕا یگه  حکومه
  . دا که رمه  هه له) پکک (ری فته ندین ده  چه  داخستنی وانه له،  وه تۆتهو رنی لکه ئه
 ئابووری گرنگیش چوونی وه پشه مان کاتیشدا  هه هل،  یه یان هه کان درژه  سیاسیه  کاتک دا گیروگرفته له
  سانه های به  وه که ی ئراقیان بردووته باکوورکانی وره گه  ره نده کان ته  تورکیه کۆمپانیه.  وامه رده به
  . ریکی مه ملیار دۆالری ئه5. 1  گاته ده
یان 45 تورکی و یان ،321ر تۆمار کراونول گانی هه ژووری بازر  له  که بگانه کۆمپانیای440 م رجه  سه له
   که زراندووه ولری دامه ی هه خانه فۆکه ی ماکیۆلی تورکی وه دانکردنه کۆمپانیای ئاوه. مانین ئه

 رگاو و، نت دین بنیات ده الحه  زانکۆی سه ش په گروپی ته، ملیۆن دۆالر بوو 48ای ب ی که سته گربه
  .  دروست کراون وه 77 و گروپی ن گویلماک  الیه ولریش له کانی هه بانه
قفی هاوکاری  وه، ڕنن په اکوری ئراق ڕاده ب ی تورکی کارگۆزاری لهنیاکۆمپا600، دا ینه ین به وسه له

  که رمه زی هه کاغه و  ی بنیاتنان سه ره نت و که ی چیمه که کیه ره  سه شه  بهشکانی تورکیا ربازییه  سه هزه
  . کات دابین ده

  مه رهه  بهفرۆشرێ ده دا، ماڵ نازێ، ولر ترین فرۆشگای هه وره  گه له   کهی و کانه ی ئه80دا   سه له
  . نکان هتورکی
و  ان لهوتنی رکه سه هۆی. هنن رده به ولر وه  هه له کانیان رمایه کان سه  تورکه نکاره کی زۆری خاوه یه ژماره

ک . د. ی پ وه ره کانی ده ندیه یوه ری په نونههاوکات . تیان وه زموونی نوده  بۆ ئه وه ڕته گه ده دا ارهبو
   که کردووه تورکیا  له یانیاتیش داوا لیل خه  جهاولر دار رۆکی ژووری بازرگانی هه یی و سه فین دزه سه

 جیاتی  له، دا بگێ که رمه  هه کی له ره  ڕۆکی سهب تورکیا ده "  ن ده و  رگرێ وه  ته رفه ده و  لهسوود
 . " که  ناوچه نکاران بنرته  خاوه کان پویسته ربازیه  سه هزهناردنی 


