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  ئاسؤئاسؤ ...  ...  توركيا توركياو هةِرةشةكاينو هةِرةشةكاين   كورد لةكةركوك كورد لةكةركوكسةركةوتينسةركةوتين

   
 ي فاشست رةطةز ثةرست بةهةموو شيوةيةك لةهةولَيتوركيا وةك دةولَةتيك

 يميذووة شاهيد بوو كة كةماليةكان لة هةر ثارضةيةك  كوردا بووةلةناوبردين
ن ثيالنيان  تورك كةماليةكا بةدةست ييني مافيككوردستان كورد توانيبييت

 و  كوردستان بةخةباتيطيِراوةو بةهةرةشة بؤ سةرخؤيان زانيوة لة باشوور
 دا لةذير دةسيت91 ي كوردستان لة بةهاري بةشيك توايني خؤقورباين

 بكات كةماليةكان لةو ي خؤ حوكمِرايني بكاو خؤي عيراق ِرزطاريرذيم
لة  و ر خؤيان دةزانن كورد بةهةرةشة بؤسةيدةمةوة تا ئيستا ئةم ئةزموونة

  دةولَةيتي ئازاديثيالن طيِران دذمان دريغيان نةكردووة لة ثيش ثرؤسة
 ي توركيا بة تؤث و تةيارة هةلَيان دةكوتاية سةرمان بة بيانوورةطةزثةرسيت

 ثةكةكةوة هةرةشةيان ليدةكردين لةهةر كاتيكدا بيانةويت دةتوانن ليداين
  . لةناومان بةرن
  كة كوردستاينيلةو دةمة.  ناوخؤش لة كوردستاني شةِرردينجطةلة خؤشك

  كوردستايني رةطةز ثةرستدا توركيا وةك دةولَةتيك كة ثارضةيةكطةورة دابةشكرا بةسةر ضوار دةولَةيت
 كورد لةو يفةرهةنط و زمان و كةلتور و  داوة كة شوناسيداطري كردووة بةهةموو شيوةيةك هةولَ

  .  كورددا بنينيتةوة تا ئيستاش ئامادةنني دان بةمايف كوردستان بسِريثارضةية
 توركيادا بطيِرين ئةوةمان بؤ دةردةكةويت كة  سةركردة ِرةطةز ثةرستةكاينيضاو بةميذوو ئةطةر

بوون  و  عومساينسةركردةكانيان تا هةنوكةش طرييان خواردووة لةنيوان خةوبينني بة ئيمثراتؤريةيت
ئةوروثا سةركردةكانيان لةو طيذاوةدا دةذين بؤية لةاليةك بؤ بون بة ئةندام لة  بةئةندام لة يةكييت

  كوردستاين تريشةوة خةون بةداطريكرديني بكةن لةاليةكي ئةوروثا دةيانةويت ضاكسازيةكييت
 كردوون ناتوانن هةنطاو بةهيض اليةكيان دا بنين يباشوورةوة دةبينن بةالَم ئةم سياسةتةيان طؤشةطري

 كة ي صداميان دا ئةو ووالَتانةي رذيمةكة رووخاندينيهاوثةميانةكانيان بِريار و  كة ئةمريكايو دةمةئة
 ي عيراقن و كوردستانيان بةسةردا دابةشكراوة لةرزيان ليهاتوو كةوتنة ثاِرانةوة و هاوار بؤ رذيمييدراوس
 ئةمريكا حسين توركيا كة هاوثةمياين صدام  ئةوةدا بوون بؤ بةرطرتن لة ِرووخاندينيلةهةولَ و عيراق

  نةكرد بةلَكو دذايةيتي ئةمريكاي لةو جةنطةدا نةك هةر هاوكار ئةمريكا دةزايني بة دؤستيكيبوو وةخؤ
 توركيا بةكارينن لةو جةنطةدا ي ئةمريكا طرت كة خاك لة هيزةكايني كرد وةريطةي ئةمريكاشسياسةيت

 بةخراث كةوتةوة لةسةريان وة ئيستاش ي توركياش لة بةرامبةر ئةمريكا باجةكةيئةو سياسةتة
 صداميش رووخاو كورديش لةنيو ئةو ثرؤسة يرذيمةكة و  ثيهاتي كؤتايي ئازاديثرؤسة.  دةدةنينرخةكة
اتر  زي صدام دةسكةوتةكايني دوواي مامةلَة بكاو لةعيراقي سياسي بةشيوةيةكهةستيارةدا تواين و طرنط
  . بيت

 كة ي ئةو هةلَة طةورةيةي هةمانةكةوة دةرضوو لة دةرةجنام لةبين دةسيت كةماليش كوردواتةينيتوركيا
 ي توركمانةكان ئةجمارةيان خؤي نةكرد لةو جةنطةدا بةالَم توركيا بةبيانوي ئةمريكاهاوثةمياين

راق هةموو دنيا ئةو راستية باش دةزانن  توركمانةكان ثيشيل كراوة لة عيهةلَقورتاندةوة و كة دةلَين مايف
 بيدةنط يي صدام دا توركمانةكان لةذير ض ضةوسانوةيةكدا بوون بةالَم توركيا لي رذيمةكةيكة لةسةردةم
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 كورد  مافةكاين دةيةويت لةو ِريطةيةوة دذايةيتيية هيندةي تورك بؤ توكمانةكان ني ئيستايبوو هاوار
 توركمانييةوة ي بةرةي كورد لةناو ببات توركيا لةِريطةيت دةسكةوتةكاين دةتواني خؤيبكاو بةخةيالَ

ية و كورد ي توركماني عيراق ضةند مليؤنن و كةركوك شاريكدةميكة هاوار دةكات كة توركمانةكاين
  .  توركمانةكان زةوت بكاتدةيةويت مايف

 كورد ي ئةوةيية دةرخبات كة سةرةِراي ئةو ِراست هةلَبذاردنةكان لة عيراق تواينيخؤشبةختانةش ثرؤسة
 ي تةعريب لة كةركوك لة بةرامبةر كوردا بةكارهاتووة زؤرينة ليكراوة و سياسةيتيلة كةركوك غةدر

 فشة دةرضوو ي كة بةرةو توركيا هاواريان دةكرد بؤي ئةو شارة كورد بوون ئةو ضةند مليؤنةدةنطةكاين
 ينةيان كةوتونةتة هةرةشةو هةلَبذاردنةكان بة دميوكراس ئةو دؤِرانة يةك لةدوايةكايئيستاش دووا

  .  هيزمان ليدةكةن بةكارهيناينيهةرةشة و نازانن و رؤذانة سةركردةكانيان ليدوان دذمان دةدةن
 ئةوةيان ليهةستاوة كة ئيسرائيل ي سةيرتر ئةوةية كة ِراطةياندنة درؤزنةكانيان هاواريلة هةمووش

  ووروذاندينييوردةكان دروست بكات ئةم ثروثاطةندانةش كة تاكة ئامانج لدةيةويت دةولَةت بؤ ك
 رووداوةكان ئةوة دةردةخةن كة  ئةوانيش راستةوخؤ ثةلكيش بكةن بةالَم رةويتيعةرةبةكانة بؤئةوة

 دةستيان توركمانةكان بوو خؤشبةختانة ي توركيا لةنيو ئةم يارييةدا دؤِراوة و دوا وةرةقةدةولَةيت
هةرةشةكانيشيان  و  ئةو وةرةقةيةشيان سووتاند دةستبةتالَ لةنيو يارييةكةدا هةستاناردنةكاينهةلَبذ

  . بِرناكات و شةرمةزاريش بةشيان دةبيت
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