
www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا11:57 11-5-2005

  

  وةهاب شاه حمةمةوةهاب شاه حمةمة... ... دانشطاصكي توركي و مةترسصكاين دوواأؤذ دانشطاصكي توركي و مةترسصكاين دوواأؤذ 
  

پاش ئةو هةواصة سةيرو ترسناکةی جبهةی تورکمانی لة سايتةکةی خؤی بصاوی کردةووة بؤ کردنةوةی 
 کة تورکيا وةک هةرةشةثکی گةورةی دةزانث ئةگةر بثتوو ئةم ،دانشگاثکی تورکی ئازاد لة شاری کةرکوک

 دةماخناتة بةر چةند پرسيارثک لة مةبةستی کردنةوةی ،ةرثتةوة باوةشی هةرمثشارة کوردستانية بگ
   .دانشگاثکی لةو جؤرة

 تورکيا هةر لة رؤژی درووست بوونی ،ئةوةی هةموو چاودثرانی سياسی بثگانةو کورد ئاگايان لثية
 ئةمرؤ چی کؤمارة دميوکراتية تورکثکةی ئةتاتورک داميةزران چؤن دةروانثتة ميلةتث کورد و تاکو

سياسةتثکی بةرامبةر کورد لة هةموو بةشةکانی کوردستان بةکارهثناوة و راوبؤچوونی سةرانی تورک بة 
 ملثون کوردستانی 15هةموو اليةنة سياسی و ئايدلؤجثکانيانةوة بةرامبةر مافة رةواکانی زياتر لة 

تا نةيانتوانيووة رةفتار و هةموو فشارة ناوةکی و دةرةکثکانی جيهان تاکو ئثس. باکوور چية و چؤنة
 لةوةش ناچث تورکيا وابة ئاسانی ،سياسةتی دةوصةتی تورکی بةرامبةر کثشةی کوردی لةم وصاتة بگؤرن

دان بة مافة سةرةکثکانی خةصکی کورد لةم بةشةی کوردستان بکات لةسةر هةموو ئةو فشارانةی ثکثتی 
ساصةهای ساصة داوای ئةندامثتی لةناو ئةم ثکثتية  کة تورکيا ،ئةوروپا تاکو ئثستا کردوثتی دژ بة تورکيا

   .دةکات
 بةصکو رثگا بة ،سةرانی تورک تاکو ئثستا رثگايان بة کردنةوةی نةک دانشگاثکی کوردی لة تورکيا نةداوة

 ئةگةرچی لةو ، ملثون کوردة لةم بةشةی کوردستان نةداوة15کردنةوةی قوتاخبانةثکی کورديش بؤ ئةو 
 تورکيا رثگا بة خوثندنی کوردی لة ناوچة کوردثکان ، ثکثتی ئةوروپا ئيمزاکراوةرثکةوتنانةی لةگةص

 بةصام بة چةند مةرجثک کة نةک تةا کورد ناتوانث جثبةجثان بکات بةصکو زؤر دةوصةتی ،دةدات
   .سةربةخؤش توانای ئةو جؤرة مةرجانةی کردنةوةی فثرگةثکی کوردی نية

 کة کةرکوکيش بةشثک بوو لةو واليةتة کاتی ،واليةتی موسل دةکاتتورکيا ئثستاش خةو بة داگريکردنی 
 بؤية کردنةوةی ، رازيش نية بة هيچ جؤرثک شاری کةرکوک دةسةصاتثکی کوردی بةسةرةوة بث،خؤی

هةموو کورد . دانشگاثکی تورکی بةو جؤرةی کة جبهةی تورکمانی باسی لثدةکات جث گومان و مةترسية
 هةمووش دةزانيني لة چی بنکةو ناوةندی ،تورکمانی چية بةرامبةر کورددةزانث راوبؤچوونی جةةی 

 کةتاکو ئثستاش هةرچی پارةوپوولی ئةم اليةنة هةية لة ،ميتی تورکی ئةم جبهه تورکمانية درووست بوو
دةچثتة گريفانی بةرةی ) ميتةوة (دةزگای پاراستنی تورکی) ژمارةی حسابی بانک (رثگای کونتوکانی

 ،نانةت هةموو بةرنامةو پيالنةکانی ئةمرؤ و دووارؤژی ئةم جبهةية ميتی تورکی دايدةرثژث تة،تورکمانی
   .هةموو فةرمان و سياسةتةکانيان لة دةزگای ميت وة بؤ دثت

 تاکو ،جبهةی تورکمانی بة ئاشکراو بث هيچ ئةمالو ئةوال راوبؤچوونی خؤی بةرامبةر کورد دةردةبرث
 زؤرجاريش دةصث کة ،ينستثکانی خؤی بةرامبةر کورد نةشاردؤتةوةئثستاش هيچ کام لة بؤچوونة شؤض

 ئةوةی نةزانث دةصث کورد دوو رؤژة لة ئامسان ،گواية کورد لة باشوور نيةو تةا تورکمانی لثدةژث
 ساص زياتر نية 700 باس لة مثژووی خؤيان و مامةکانی ئةنةدؤص ناکات کة تةا ،هاتؤتة خوارةوة

   .هاتوونةتة ناوچةکة لة مةنگؤلياووة
باشة خوثنةرانی ئةم .  يان شارثکی تری عرياق، نةک لة بةغدا،باشة بؤچی دانشگاثک لة کةرکوک

 ئايا جبهةی ،ةو جؤرة زؤرةپارةوپوولی بةرثوةبردنی دانشگاثکی ل. دانشگاية کثن و لةکوثووة دثن
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 ئةگةر هةيبث باشة بؤچی ئةو پارةية ،تورکمانی ئةو توانا ئابووری و تةکنيکيةی هةية بؤ بةرثوةبردنی
   . بؤ ئةوةی باری ئابووريان باشتر بث،لةسةر رةش و رووتةکانی تورکمانی کوردستان سةرف ناکات

ةی تورکمانی کة ئايا ئةو اليةنانةی تر کثن  کة پثويستة بيکةين لة جبه،پرسارثک خؤی دثنثتة پثشةوة
 مةبةست ،کة وةک لة راگةياندنةکةيان باسی دةکةن کة نيازی يارمةتيدانی دانشگاثکی لةم جؤرةيان هةية

تؤ بصث ئةمان رثکةوتنثکيان لة بةغدا لةگةص کةسانثک نةکردبث و بةرنامةو پيالنی ئةم . اليةنة عرياقثکان
   . ئةنقةرا دانةرژابثدانشگاية لة نثوان بةغدا و

 قسةو باسثکيان ،باشة خؤ ئةيان توانی پثش دةستکردن بة دانانی بةرنامةو پيالنی دانشگاثکی لةم جؤرة
لةگةص ئةجنوومةنی شارةوانی هةصبژاردراووی کةرکوک بکردايةو بزانن ئةوا راوبؤچوونيان بةرامبةر 

نی ئةوةندة دةسةصاتی هةبث کة بتوانث تؤ بصث جةةی تورکما. کردنةوةی دانشگاثکی لةم جؤرة چية
 يان ئةگةر بثتوو سةرانی ،دانشگاثکی لةم جؤرة بکاتةوة بث رةزامةندی ئةجنوومةنی شارةوانی کةرکوک

کورد بصثن نةخثر ئثمة رازينابيني تاکو تورکيا چةند دانشگاثکی کوردی لة کوردستانی باکوور نةکاتةوة 
   .لةپثشا

 اليةنانثک نيني کة دةيانةوث لة رثگای ، دانشگاثکی لةم جؤرةيان هةيةئايا ئةوانةی نيازی کردنةوةی
 يان دةيانةوث لة ،داموودةزگا خوثندنةوة بنکة بؤ دوواررژی خؤيان و بةچؤکانيان درووست مبکةن

 کورديش تاکو ئثستا رثگای ،دووارؤژ بصثن ئةوةنية کةرکوک شارثکی تورکمانيةو دانشگای تياية
 يان کؤکردنةوةی زياتری رؤشنبريانی ناسيوناليستی ،کوردی لةم شارة پثنةدراووةکردنةوةی دانشگاثکی 

دانشگاية کاردةکةن لة دووارؤؤ بؤ راکثشان و تورکمان بؤ هاوکاريان لةگةص مامؤستا تورکةکان کة لةم 
   .بةئةندام کردنی هةموو کةس و کاری خوثندکارانی ئةم دانشگاية بةزؤر لة جبهةی تورکمانی

 ئةجنوممةنی شارةوانی کةرکوک و سةرانی کورد پثش رثگادان بة دانشگاثکی لةو جؤرة داوای پثويستة
 پاشان پثش جةةی تورکمانی چةندةها دانشگای ،کردنةوةی چةند دانشگاثکی کوردی لة باکوور بکةن

   . ئةوجا رثگا بة کردنةوةی دانشگاثکی لةو جؤرة بدةن،کوردی لة کةرکوک بکةنةوة
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