
رەبکردن ل کرکوکوە بۆ باکووری کوردستانبع

رەزا شوان

 ردۆگان، لیب ئب ترۆک کۆماری تورکیا رەجدا، را) ٢٠١٦/ ٧/ ٢(سدانی یاندن و مژدەیگ
 ی تورکی بزنامکانی تورکیا دا رەگرە سوریینابستا.. پئ ل داک ری سوری لنابملیۆن پ ی سنزیک

،دۆگانیش بن ئالی یدریم  سرۆک وەزیرانی تورکیادوای ئر.. ، ل سدا نوتیان عرەبن ھنتورکیادا
ھموو کاری ئاسانجختی لسر بیارەکی ئردۆگان کردەوە، وەزارەتی ناوخۆی تورکیاش ب پی ھندی 

لو ئاسانکارییانش ئوەی ک ل .. ئامادەکارییکی پویستی بۆ جبجکردنی بیارەکی ئردۆگان کردووە 
لم یاسای رییکانیان سوب پی یاسای تورکیاـ  بۆ دانی رەگزنامی تورکی  ـ ) ساڵ پنج ( بریتی 

، مافی دەنگدان و خۆ ودەدەنیانرەگزنامی تورکیدا) یک ساڵ( و، ل ماوەی بدەرکردن
کاندیدکردنیشیان ل ھبژاردنکانی تورکیادا

تدەب ..رجند مش چزنامدانی رەگم بۆ پکان داناون کيان بۆ سوبک.. رییکییانلرجانو م
وەیئ ،ویستپ ن و کربازی بکتی سبوونی خۆیان بۆ تورکیا ھالوەکانیان خزمستردۆگان و اوبئ

، بۆ دەنگدان و پسندنکردنیی تورکیالمانبخرت بردەم پرزووان ئم بیارەبملوانی.. دەربن 
( سر ب پارتکی ئردۆگاننی تورکیالمانپرئندامانی چونک زۆرینی ، بگومان دەنگیشی لسر دەدەن

، ک پارتکی یش) پارتی نتوەیی تورک( ە ب دنیایشو.. تدار ی دەس) پارتی داد و گشکردن 
،رستزپکرەگیارر بھ ل دژ و ک لی انی یزلتداکوردگوان ،بوە ئییخۆشحاپ دەنگیب

.یدەدەن

ئم بیارەی ئردۆگان، مرام و نیازکی سیاسی ل پشتوەی، ئگینا ئوەی ب بیار و کارەکانی 
مبستکینیاز و ئردۆگان ھچ بیارکی دابت،ت، ک راستییی بۆ دەردەکوتوە، ئمئردۆگان دا بچ

مبستیشی لم بیارەی دانی رەگزنامی تورکی .. تایبتی خۆی ل پشتوە بووە 
مبستکی سیاسی و رەگزپرستی بکو .. مرۆیی نیی مبستکی،ب عرەب سوریی ئاوارەکانی تورکیا

کاتکدا ک سکی تیمساحی بۆ مندانی فلستین رشتووە، لئردۆگان فرمزۆر جار.. یل پشتوە
ی دووڕوویی ئردۆگان، ئو دەتوانت ب باشی ئم.. دەستکانی ب خونی سدان مندانی کوردستان سوورن 

ئیسرائیلیشی.. منداکانیان ن و ئگر ئردۆگان راست دەکات ھندە دسۆزی فلستینییکا.. نواندن بکات



 ب ویژدان و بکوژی بستین تاوانبارکرد بلنی فو دەستی ئیسرائیل..منداوە نی بۆ دەستی خستوە ئ
ئوەی ! کرنگ ؟پیوەندیمان لگڵ ئیسرائیلدا بۆ تورکیا زۆرشیوتیگر بویژدا  و منداکوژن ؟؟  

درۆیان دەیوت خۆڵ ل چاوی بم .. رووییانی ئردۆگان بدەن خونرخۆتان بیار لم ھویست دوو
ب بۆچوونی ئم .. دانی رەگزنامی تورکی ب عرەب سورییکان .. عرەب بکات فلستینییکان و

:ل پشتوەیخوارەوەی مبستانی 

داکوردستانوری واکببۆ نیشتجکردنی ئم ئاوارە عرەب سورییانی ل شار و شارۆچککانی -١
ئگرچی زیاتر ل نوەت سا تورکیا ب ..ل باکووری کوردستانب مرامی گۆڕینی دیمۆگرافیای نتوەیی 

ل دەستی رەگزپرستی و، ب ئوپڕی نامردییوە،شوەب قزەوەنترین توانایکییوە، ھموو 
کردنی شار و ئردۆگانی رەگزپرستر، ب تورکتا دەگات سوتان ەوە، )ئتاتورک ( گۆڕبگۆڕ 

دەربدەرکردن و ئاووارەکردن و ماورانکردن و تا ئمۆش نوەستاوە وبردەوام و شارۆچککانی کوردستان 
شوە ھوی ژینۆسایدی تا ئمۆش ب دڕندەترین.. ل باکووری کوردستاندا درژەی ھی برسیکردنی کورد

عرەب ب ی رەگزنامی تورکیندا( پیالنی تازەیان.. یانوت ناسنامی کورد بسنوەدە..کورد دەدەن و
.. ل دژی گلی کوردمان ل باکووری کوردستان ،نویگوی ، پیالنکی ) سوریی پنابرەکانی تورکیا 

وتورک کردنتدەیان پاڵ ب ل،ن برەبکردنی باکووری کوردستان بکع .. ل ،کی تازە نییش شتمئ
گرافیای شاری کرکوک و خانقین و چندین شاری تر حوسنی گۆڕبگۆڕیش بۆ گۆڕینی دیمۆعراقیشدا، سدام 

ل باشووری کوردستان، بجگ ل ھاوردنی نزیکی ملیۆنک عرەب ل باشوور و ناوەڕاستی عراق بۆ کرکوک 
ئاوارەی دوو ملونلزیاترنیازیشیان وابوو، ک نیزیکی،انقین و شارەکانی تری باشووری کوردستانخ

کوردی ئم .. وب تایبتیش ل کرکوکدا نیشتج بکن ،عرەبی فلستینی ل باشووری کوردستان
،گۆڕبگۆڕ کرا و،بتدیسدامک نیازە رەگزپرستییی بم پش ئوەی.. ناوچانش دەربدەر بکن 
مرامی قزەون و ھمان،سدامیشز گوی اردۆگانی ھاودۆست و ھاونیئ. .ھزاران نفرەتی لبت 

،یرستی ھزپباکووری کوردستانرەگ ژەی کورد لوەی رمکردنت بۆ کورەبی سودا،دەیع جری نیشت
.ژەی نتوەیی کورد السنگ بکاتروبکات

٢-سوئ رەبم عت ئوکدار بکات وردۆگان دەیچ ریاندارییانس ش بکات بزەوی و زاری کورد داب ، ،
بم عرەبان، .. ان بدات و ب تواوی ل باکووری کوردستاندا، نیشتجیان بکات و شییارمتی پویستی

پشتنکی رەگزی ل نوان شورەیک ل نوان باکوور و رۆژئاوای کوردستاندا دروست بکات، بو مرامی 
.و ناوچک ئاۆزبکاتباکوور و رۆژئاوای کوردستان دروست بکات

٣وجـ دەی بکات ب ،ئاواران رەبم عوەی ت ئھاوش قاش، لرەی نوسرە ( اش و مب ( ب ی جاش



گەکانی ئمانیش ب گژی گریالکانی پارتی کرکارانی کوردستان و، ھزە شڕڤان شۆڕش.. کرگیراوەکانیان 
.رۆژئاوای کوردستان بکات

، نوانیانوەت شڕ بخارق و ی یکتری و، ناکۆکی و نئردۆگان دەیوت کورد و عرەب بکات ب دوژم-٣
.دەزانتخۆی ، ل برژەوەندی مانوەی و خونشتناژاوەچونک شڕ و ئ

ئردۆگان دەیوت گنجکانی ئم ئاواران لژر خزمتی سربازیدا، بیان کات ب جاش و-٤
.زموونی رۆژئاوای کوردستان بکاتبیان پڕنتوە بۆ رۆژئاوای کوردستان و، ھڕەش ل ئ

اش ل ری ئم ج.. بشار ئسد ۆگان دەیوت دوای گۆڕبگۆڕکردنی داعش و، نمانی ـ ئرد٥
.ربست ل دژی کورد دروست بکات پگی ل سوریادا ھبت و، ب.. بکرگیراوانیوە 

، دەنگکانی ئم ۆگان ک دەیوت دەست بکات ب سرۆکایتی ، گر راپرسی لسر بکرتدئرـ ٦
 رەبیعی تورکیوەرگرتووانزنامرژەوەندی خۆیرەگوە بۆ بتبقۆز ..بژاردندەنگدان بۆ ھ کانی یا ل

.بدەن ئردۆگان پارتکی دەنگ بداھاتووی پڕلمانی تورکیا،

دیی سیخوڕی و سربازی و ئابوورییکانی لگڵ ئیسرائیلدا ردۆگان دەیوت پردەپۆشی  پیوەنـ ئ٧
وا خۆی بۆیان دەربخات ک دسۆزی عرەب و .. ن ب الیکی تردا برتسرنجی عربکا.. ت پردەپۆش بکا

ھرە پشوەی ئو کچی تورکیای ئردۆگان ل ریزبندی.. سۆز و بزەیی و ويژدان ن و خاوەئیسالم
تانولی مافدایشپ رۆژان ک کانیینمرۆڤودەکدەیان رۆژنام ستا بنووس و چاالکوان و ، تا ئ

سیاستی پارزەری ب دکردوون، ل تورکیادا سرکوتی ئازادییکان و دیموکراتی و خۆپیشاندان دەکرن و، 
.ل دژی کورد پیەوی دەکنرەگزپرستی 

دایکتی ئوروپال تورکیا بم پاش خوناوییوە ئوە محا ک ک ،گان ئوە دەزانتردۆـ ئ٨
ۆنی سربازی دژ ب شار و شارۆچککانی باکووری کوردستان ئنجام ندات یک رۆژ نیی ئۆپراس.. وەربگیت

بم ل . نین ورکیاداش ل کوشتنی کورد دا لگڵ ت) ناتۆپیامی ( .. ب دەیان کوردی سفیل نکوژێ،و
جاشی عرەبی ( ب دەیوت ئردۆگان .گن ئیستادا پویستییان پی ھی، بۆی ل تاوانکانی تورکیا بدەن

بکات شڕی کورد) 

کاری تقینوە و .. م ئاواران بقۆزتوە ھژاری و دەربدەری ئ) میتی تورکیا ( نازانین ک ـ ب دووری٩
.خۆکوژی و تیرۆفیستیان ل باکووری کوردستاندا پبکن، چونک لیان دەوەشتوە 



چندین مبستی تری ھبت، ل پدانی رەگزنامی تورکی ب عرەب،ئردۆگانلوانی و ئمان
ل دژی کورد و ئردۆگان ئامادەی ئوەشبت،مزانن ک شیب دووری.. پنابرەکانی سوریا ل تورکیادا 

ل دژی بکاتشیتانیش پشوازی ل ئامادەیبکو ..دەست بخات نو دەستی بشار ئسد،خواستکانی
گر بردک .. تا سر ئسقان دژایتی کورد دەکات ،و) ئردۆگان تووشی کوردفۆبیا بووە ( چونک .. کورد 

.بتل بربوونوەی ئو بردا ھیدەستی کورد تاوانباردەکات ک ئردۆگان.. ل ئاسمانیشوە بربتوە 
باش ل چونک .. م بیارەی ئردۆگانن ئدژ،وعرەبکانیش ناڕازینسوری و بشک زۆری تورک و 

دەزانن چ شتک لژر سریدای و چ پرژەوەندییکی تایبتی خۆی ل ،مبستی ئردۆگان گیشتوون و
 یئاوارەکانی تورکیا ھ رە سورییرانی عنابپ ی تورکی بزنامیاری دانی رەگراستی شداھاتوو.. ب

.دەکات ئردۆگان ئاشکرا مبستکانی 


