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تێنێربەد یتێکیە یستەد رێژ ەل رکوکەک تێوەیەئ ەرەنقەئ  

کار ەخست یداعش ،یتوانەین یپارت ەب تورکیا  

یعوسمانی یونەو خ رانێئ ینفوز ۆب تێبەد ستەربەب ۆنات  

-------------------------------------------- 

 ەک ەیەوەئ داەباس مەل ەگرنگ ەیوە. ئنڕبگو استەڕناو یالتەرهۆخ یوشە"داعش" توانیان ر یکانەزێه نگال،ەو پاشان ش ڵموس یگرتن ەب

؟ەچیی ستاێئ ەیرجەلومەه مەناو ئ ەل ەتورکیی ڕۆڵی ایئا  

 

 ەل ی. تورکیا توانەوۆیەخ ۆڵینترۆرکێژ ەبیخات ییواوەتەب انی تێنێکورد بشک یلەگ یخوازیرزگار ەیوەبزوتن ەیەوەئ ەرەنقەئ یئامانج

 یکێتەحکوم یکهاتنێپ ەل تێب گرڕێ کەیەوێش ەدروست بکات، ب روژئاوا یکورد ۆب ەورەگ یگرفت ەوە"داعش" زکردنىێه ەب یگاڕێ

لىەگ ۆب تییداڵەوەودێن ییو پشتگیر عاتوفەت ەل تێدابن ینگیەئاست سانیروژئاوا. د یکوردستان یخاک رەس ەل ییکورد   

.باکوردا و ژئاواۆر ەل کورد  

 

 ەیوەبزوتن ەدژ ب تێببین داعش ۆڵیکوردستان )پدک( ر یموکرانید یحیزب یکۆرەس ەدا ک ڵیوەتورکیا ه ستەبەم مانەه ۆب

 یکۆرەس ەک ەوەئ ۆیه ەکوردستان بوو ب یکانەپارچ موەه ەل کورد لىەگ یی. هوشیاربووەن وتووەرکەم سالەروژئاوا. ب یخوازیرزگار

.ژئاواۆر ەتورکیا دژ ب یپیالن ینانێهێجەب ەل واتڕب ادیز تێتوانە)پدک( ن  

 

 ەل ەارید ییراشکاو ەب ەچونۆب وە. ئیەکارا رەه ستاشێو ئ ەنٴ کوردستاندا کو یفراوانبوون و داگیرکردنى خاک ەل ەرەنقەئ یخواست

 یداریەرماەس ستەد ەکوردستان ل یباشور یبازرگانی ڕی. بازاکوردستان یباشوور ەتداردا لالەسە( دی)کلیپتوکرات ەڵگەل کردنەڵەمام

 یەڵاۆێڕگ کەیەراد ئاشکرا کرد تا چ ەیوە)داعش( ئ ی. هاتنەرەنقەئ یتەحکوم ستەد یەدا ییواوەتەب ی)پدک( لغاو یکۆرە. سیەتورکیادا

.ەرەنقەئ یکانەرمانەف ۆ(ن بینەزبەئ ێلەو )ب  

 

یدژ ەپیالن مەوابوو ئ انیال ەم لالە. بکانەعسیەب ەنۆک –داعش  –تورکیا  ەیکەپیالن ەب ئاگاداربوون )حدک( ەییکوچێس یکلیپتوکرات  

باشور  یکلیپتوکرات ییشکرەو ل یسیاسی ینگیەداگیرکرد، هاوس ینگالەداعش ش ەکم الەبو ئیران.  ەیەشیع یو دژ ەمالکیی یتەحکوم

.کوردستان یکانەپارچ مووەه ەکورد ل یلەگ رەرامبەوون بب تەومێڕب کچو،ێت  

 

 

 رکوکیشەک ەمەئ یاڕکێت ەباشور ب و روژئاوا یکوردستان یخاک یداگیرکردن یکانەرامەم ۆب تێنێکاربەداعش ب ەیەوەئ یتورکی یستراتیج

.تێنێربە( دنکی) ستەد ەل رکوکە)پدک( ک یکلیپتوکرات ینانێکاره ەب یگاڕێ ەل ەیەوەئ ەرەنقەئ ی. خواستەوەتێگرەد  

 

 رکوکەک شەیەوێش وەب ،ەوۆیەخ ڵینتروۆک رێژ ەخست ەوەنەیحوس ددامەس یکانەتانک ۆیه ەب یرێولەه نۆچ تێوەیە)پدک( د یکلیپتوکرات

 ۆب یانیشکرەل ەیوەانەڕگ ە)ناتو( ل یمانیەیهاوپ یستراتیج ،ەوەشیتر یکیەال ەل .تێنێبست (نکی) ەل وخوەناراست ای وخوەراست یتەارمی ەب

 کەو یالواز یتالەسەد یستەد ەل ،ەکەناوچ یستراتیج ینۆیش یگرنگی رەبەل ،ەوز یکانەرچاوەس تێوەانینا ەک تێنەێگەد ەوەئ ،ەکەناوچ

 یئیران، چین و روسیا ینفوز یفراوانبوون ۆب ەوەتێڵێناه ییشاۆ)ناتو( ب یکانەزێه ەیوەانەڕ. گتێب رداێولەدمشق و ه غداد،ەب یتەحکوم

.واتڕب کانەعوسمانیی ەنۆک ەونەخ ینانێهێج ەب وەرەب تورکیا تێڵێناه کەیەفیدرال. تا راد  

.تێببین شیاوەن یکلیپتوکرات یتالەسەد ەیبازن یوەرەد ەل ۆیخ ڕۆڵیکورد  یلەگ ەستیوێپ داەرێل  


