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بص هةلوصسيت بص هةلوصسيت .. ..  . .بةردةوامي سياسةيت تةتريك لةاليةن توركياو بةرةي توركماين ثاشكؤبةردةوامي سياسةيت تةتريك لةاليةن توركياو بةرةي توركماين ثاشكؤ
  يوسف، ا، مةنتكيوسف، ا، مةنتك ...  ...   ..حكومةيت هةرصمي كوردستانحكومةيت هةرصمي كوردستان

  
 دابةش كردن وداطريكردين كوردستان لةاليةن نةتةوة باالدةستةكاين وةكو هةروةكو الي هةموان ئاشكراية

توشي ضةندين كارةسايت جةرط ،  باشي نةبوةسيكيضارةنو نةتةوةي كورد، عةرةب وتوركو فارس
بأوشةأو سياسةيت لةناوبردين أةطةزي نةتةوةيي وكولتوري وزمان و شصواندن و طؤأيين ناسنامةي 

داهايت دةدزرص وبةتاالن بة درصذايي داطري كردين كوردستان سةروةت وسامان و، نةتةوةيي بؤتةوة
   .دةبردرص

داطري كةران هةردةم ، طؤأيين ناسنامةي نةتةوةيي دةكةم أةطةزي سياسةيت ثاكتاوي من لصرةدا باسي
سأينةوةي ناو ناسنامةي ، لةهةويل شصواندين سيماو طؤأيين ئاكاري بنةأةيت نةتةوةيي كورددابونة

ئاينة كانيش هةمان سياسةت وسيستميان ثةيأةو ، نةتةوةي ئةركي سةرةكيان بوة بة درصذايي مصذوو
ناو ناين منايل ، كوردبوين نية لةسوريا، اناوة كة لة طةل ثةيامةكةيان طوجناوةئةو ناوانةيان د، كردوة

لةأؤذهةاليت ، كورد دائريةي نفوسو استخبارات ناوصكي عةرةيب بؤ دادةنصن دورلةخواسيت دايك و باوك
كؤسث وتةطةرة دةخةنة بةردةم ئةو ،  ثيادة دةكةنكوردستانيش لةذصر ثةردةي ئيسالم ئةم سياسةتة

لة عصراقي طؤأبةطؤأو ئاو ئاو ضوودا بة هةمان شصوة ، نانةي ناوي كوردي لةمنالةكانيان دةنصنخصزا
هةر لة طؤأيين ناوي شارو ، ثاكتاوي أةطةزي وضة وسانةوةي نةتةوةيي بةرامبةر بة كورد ثيادةدةكرا

 شوصنة طشتيةكان وناوي كوردي وطؤأيين ناسنامةي نةتةوةييشارؤضكةودصهات و ناوي شةقام و
   .وسأينةوةي ئاسةواري كورديي

هةروةكو ضؤن توركيا بةدرصذايي مصذوو لة هةويل سأينةوةي ئاسةوارو لةناوبردين نة تةوةي كورددا بوة 
 جارصكي تر ئةم سياسةتة أةطةز ثةرستية 1980لة كؤدةتاكةي ئةيلويل ، ئةم سياسةتة بةردةوام بو
ناوي زؤربةي طوندو شارو شارؤضكةكان طؤأين وناوي توركيان بةسةر ، شؤفينية بةردةوامي ثص درا

 لة أصطاي توركيا ئةم سياسةتة لة هةمووجيهان بةرامبةر بة كورد ثةيأةو دةكات، داسةثاندن
   .قونسليةكانيةوة

ذيان و ،  لةكوردستاين باشوور باري ئابوري أوو لةخراثي بوو1991لة دواي أاثةأيين بةهاري 
توركياش ئةم هةلةي لة أص ي ئةلقة لةطوص و بة ، كي ناخؤش وطران بة أصوة دةضووطوزةراين خةل
بة هؤي دابةشكردين خؤراك بةسةر خةلكي بص دةرةتان ،  بةرةي تووركماين قؤزستةوةكرصطرياواين

وايان لصهات بة هؤي ئةم ناوانةوة زمان درصذ بكةن وبلصن سص مليؤن و نيو ، وبرسي و ناو نوسكردنيان
 لة خؤيدا وةالمصكي لةجصي خؤي بو 30/1/2005بة الم باش بو ئةجنامي ئةم هةلبذاردنة ي، ن هةيةتوركما

   .دةر كةوت كة توركمان ضةندن لة هةموو عصراق نةوةك لةكوردستان
ضةند سال دةبصت قونسوليةي توركي لة ئةملانيا لة أصطاي بةرةي توركماين فيزاي توركي  ماوةيةكي

  مةر جةكاين فيزة ثص دان بةم شصوةية، ةرانةي تةسكيةي بةرةي توركمانيان ثصيةتةا دةداتة ئةوثةناب
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اكة فؤرمي توركمان بون زؤر لةو ثةنابةرانة هاتو ضؤي كوردستان دةكةن كوردن بةالم بؤ خاتري فيز
  ، ثأدةكةنةوة

ئصران ئةم كارة بكةن ئةم دوو أصطاية لةبةر ئةوةي  و لةوانةشة هةندصكيان لةبةر طرفيت أصطاي سوريا
ئا خؤ دةبص حكومةيت ئصراقي . مةسرووفايت زؤري تص دةضص و نا زامين ئاسايشي أصطاكة بؤ هاتوو ضؤ

مةيت هةرصمي داهاتوو ضارةسةري ئةم كصشةو طرفتانةبكةن حكوداهاتوو كة بأيارة سةرؤك لة كورد بصت و
   .وئةم خةلكة لةشاالوي سياسةيت ثأ لة شؤفينسيت ئةم نةتةوة أةطةز ثةرستانة بثارصزن

  ئةملانيا
23/02/2005  
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