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  ميقداد كةركوكيميقداد كةركوكي... ... هاوتايي طورطة بؤرةكاين توركيا و بةرةي توركماين عصراق هاوتايي طورطة بؤرةكاين توركيا و بةرةي توركماين عصراق 
  

ستا به دروستکردنی  ھهوه ربازی نھنی خۆیه  سهزگای ی ده کانی زۆر پشودا له ڕگه ی تورکیا له ساه ڕژمی دڕنده
 و چاوترسنکردنی کورده سڤیل و ب ست درژیکردن وه بۆده کانه انی به ناوی گورگه بۆرهڕ شۆڤنی تۆی ڕخراوکی دڕنده

ی  سانه و که یان پکھاتوون له زۆربه) کان  بۆره گورگه (یه م ڕکخراوه دڕنده  ئه وه. کانی کوردستانی باکور و تورکیا تاوانه
دژ به وون امالیتۆڕانی زاخاو در ری شۆڤنی که وون وه مشکیان به بیروباوهارسی د تورکیا دهربازی  زگای نھنی سه دهکھ

ها کوردو  نده  چهکو  بهز تورک نین گه نھا ڕه مکخراوه تۆڕانیه ته کانی ئه ر شونک بت وه پکھاته لی کورد له هه بوونی گه
سانکی  رهنراون وه کراون بھکه زی خۆیان به ده گه ی تورکیای تدایه که له ڕه کانی دیکه وه ته  ونهکان س و یۆنانیه رکه شه

رداری   ڕاست بزانن که تورک به سه مالی شۆڤنی به ڕی که نھا بیروباوه رس دراون که ته ی تۆڕانی وه وا دهی شۆڤن دڕنده
وه بۆ . ن ده م ده ه ر له قه کورد به تورکی چیایی و له یاسا الدهتی  کانی تربه تایبه وه ته زانن و وه نه تان ده میله

یان  ورپادا که زۆربه کانله وتانی ئه  بۆره کانی گورگه وستکردنی شانهستان به در هه ،کان زیاترچاوترسنکردنی کورده
ر  کو هه ستان به وه وه ڕانه شه وه ر به ڕانی ههۆزگای شۆڤنی تورکی ت وه دهجیھ ندی کوردی تدا نیشته وه کی زۆر له ڕه یه ژماره
ستان  ش هه سته به م مه ی کوردستان و جیھانوه بۆ ئه کانی دیکه موو کوردی پارچه ههکانی  ره ربه ستان به به تاوهھه ره له سه

ی تورکمانی  ره تی له کوردستانی عراقدا له ژر ناوی به  له عراقدابه تایبهبه درستکردنی ڕکخراوکی تۆڕانی شۆڤنی
یی  یئاسوده ک که بته مایه یه موو پرۆژه ره بخاته هه هگ ک تا ته یه موو شوه ره خۆفرۆشه به هه م به تی دانیئه عراق وه یارمه

کی زۆر له کورد  یه تاندن و کینی ژماره ه خه ستان به هه ه هه ره پوچه م به مان شوه ئه وه به هه ،کان له کوردستاندا کورده
ر  سه ماڕۆ له ی له گه سانهو  تی ئه ندی تورکیا به تایبه وه رژه بهی ناوعراق بۆ  کانی دیکه کھاتهپب و  ره و عه

س  ی که زۆر که و هۆیانه کله ش هۆیه مه  وه ئهدا یه و ناچه کی زۆر له تیه بوو که بوه هۆی برسیه کوردستانیباشوور و عراق هه
دام   سهی م دوای ڕوخاندنی ڕژمی دڕنده دا به م ده ه  به تورک و تورکمان له قهرده ئاردو نان خۆیان فه  بۆر برستی به له
و  ره ی تورکمانی خؤفرۆش به ره یمانان ووردهوورده به ر کوردستان و عراق وه هاتنی سوپای هاوپه سه ماڕۆ له الچوونی گهو

نگکی  ره کارتۆنیه هیچ ده م به کانی عراق که ئه بژاردنه نجامی هه تی دوای ئه ڕوات وه بھتایبه و شکستی ده وه ڵ بوونه پوچه
  .هنا ست نه ده ری به کاریگه
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