
شری ئاینكان و برژەوەندی توركیای سوتانی
ربوار حسن
5/4/2016

ھۆكاری ناكۆكی ، بو ھۆیوە زۆر ئاگاداریل سۆڤیت دەژیام١٩٩١تاكو سای ١٩٨٦لسای 

١٩٨٨ھز ل ئرمینیا سای لرزەیكی ببومی كو ئازاربایجان بوم، بتایبت ئوكاتئرمینیا

گۆرباچۆڤ داوای ھاریكاری جیھانی و ئمریكی بۆ لقوماوانی ڕویدا تنانت سرۆكی سۆفیت

رمنیكانی ھاوڕمان كارمان لسرئمش ھندێ ل قوتابیان لگڵ ھاوڕێ ئرووداوەك كرد،

بھۆی ئوەی ل كۆكردنوەی ھاریكاری كرد تا لمۆسكۆ و شونكانی بیگینیین قوربانییكان،

ئرمنی بوو ب ناوی اوی بشی نخشی جیۆلۆجی كسكیرخوندنكشم ئوكات لپرس

بم زانیاری باشی ب ئمی قوتابی دۆست بوو،نۆف، ھرچندە بسروشتی خۆی مرۆڤترخا

رەباخ، ئو ئرمن وئازەر و بگشتیش لسر ناوچی گۆڕنی ككانی نوانلسر ناكۆكییددەگیان

ی كیكناوچدانیشتوانك لشوانیشبوە ئتانم سیاستھۆی ئی كورد بوون و ب ندزەرەرم

.بون

بھۆی گۆرانكارییكانی جیھان و ھرچندە ناكۆكی ئرمن و ئازەر زۆر كۆن، بم دەبوو

بم ئستا وەك دەبینین ناكۆكیكان . كشكان لچاڵ بنرایناوچكوە بخرایت خانی لبیركردن و

نخشییی ەرەكی بنزینی پیدادەكرت، ئمش بھۆی ئوەوەی بشك لودەستی دبمبست و

دت دی، ك ئردۆگان پالنی بۆ ئردۆگان ك ئران و ڕوسیاش ل وپرسدا برژەوەندیان ھی، كاتك

كشاوە، برنامكش ئوەی لم پشوییدا خالفتی دارشتوەو ل برژەوەندی خۆی نخشی بۆ

رابگینرت و خۆشی ببیت سۆتانی ئو خالفت، ھربۆی بزەقی دەردەكوتعوسمانیئردۆگانی

لكاتكدای كۆمگی ئم. ھاندانی ھگرساندنی ئاگری شڕی دینی ل ناوچكدا دروست كراوە

یارە عاقالن لبرگرتن بم شرە بكات، دئورپاش ب ئاگا وسرسام ماوەتوە و ناتوانت كاركی

پرۆسی ھبژاردنوە، لسر پرسكانی دەرەوە و مافی مرۆڤ و نگاو دەنت ناوئمریكاش كاتك ھه

شوەیكی تر بوبرژەوەندیكان قس دەكن، بۆی رەنگ ساكی تر ئمریكاو ئوروپامۆرای سیاسی

.ئمرۆبت لوەی مام لگڵ پرسی سیاستی دەرەوە بكن كتارادەیك جیاواز

ت لباش دەزان و رووداوانوەی ئخۆیندنردۆگان بزیاد بون ئكانی ڕوو لواوی جیھاندا دوژمنت

ت بودەی ربۆین، ھتی سوریا، دەكر دەسس ت لرد البسرچی زووترە ئھاریكاری داعش ھ



مانبكانی ھرژەوەدنیت و بنكبشكوە دەكات كورد توەش كار بۆ ئگومانی . بكاتتوركیا فراوانش

گرفتكانی بردەم ئكپ زیاد . قورستر دەبنناوت ئاشكرای كارەكانی ئۆردۆگان ساكی تر زەحمتر و

ئم لكاتكدای ئركی گرنگی . دروسیان كردوە ئاسان چارەسر نابندەكن و ئو كشانی ئستا

ئم رووداوان ك. ی تورك و ئكپیفراونكردنوەی مودای ئازادی لسر شانئاشتی و

شتا لنیت، ھدەست بھی دەتوانیت ئاكامی باشی لی برپكی سوەیندنخۆورپا بكانی ئناو پارت

ب وە، بۆ نمونتكراونوە پارتیوەك خۆی شی ندەدات كوردەكانی سوید داخووزی سویدی ھس

الیكی ترەوە النگرانی ئكپ پۆستی جیاواز وەردەگرن و بم للمر ئو رووداوان بدەنگ بكات،

لھكشانو رەوەی سوید تائستا رووستی فیمینستی دەل ناو حكومتی سوید و سیادەستیان

بكین تاساتی پویست چاوەرێكوردانی ھندەران. بونت قسكرو شیكرەوەی پرسی سوزەكان

.وقسیكی تریشمان دەبتكات ھوستگۆرانكارییگورەكان دت، ئو


