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هتی کوردان نييه  عوسمان  ...بايدەمير: تورکيا دەو
 

 
 

ۆ بهرزنجهيی   ٣١٫٥٫٢٠٢٠هه
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پهڕی ڕووداو/ کرمانجی  ئهم باسهم بهرچاو کهوت، که   ر ئهم ناونيشانهدا، له  ما لهژ
کی لهسهر دەنووسم  نت نووسی کورديی خواروو. پاشان کۆم  .گۆڕيومهته سهر ڕ

 
٢٠٢٠/ ٥/ ٢٦ 
ر « ڕووداوهه      Sîna Soma  «ول

 
شووی ههدەپ  شووی شاری ئامهد وئهندام پهرلهمهنتاری پ  HDPسهرۆکی شارەوانی پ

ويسته   کی ديموکرات نييه و پ هت هتی تورکيا دەو عوسمان بايدەمير، ڕايگهياند که : دەو
تهوە  وەش  ...هه

 
کيدا لهتهک دەزگای بهريتانی«  تهله گراڤ ئهکتويل»  عوسمان بايدەمير  له ههڤپهيڤين

هتی تورکيا دەگرێ  .ڕەخنهی توند له دەو
 

کی داگيرکه  هت هتی کوردان نييه و دەو :  تورکيا دەو ە  ربايدەمير، لهم ههڤپهيڤينهدا  دە
 .و رەوايهتی خۆی لهدەست داوە

 
ته   هتی تورکيا  ههرگيز ناگۆڕێ و ناب بايدەمير جهخت لهسهر ئهوەدەکاتهوە،  که دەو

کی ديموکر هت هتی  دەو : ئهوە دەيان جار تاقی کرايهوە، دەو اتيک.  ههروەها دە
ته ديموکراتيک   .تورکيا ناگۆڕێ و ناب
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ئهم سياسهتڤانه ناودارەی باکووری کوردستان عوسمان بايدەمير، ههروەها ئاشکرای  
کی زۆردار و داگيرکهر دەبينهوە، که   هت مه له تورکيا ڕووبهڕووی دەو کرد و وتی: ئ

وەش  ت هه   .تهوە و لهناو داروپهرووی کاولبووەکهيدا خۆی سهرنگووم بکات دەب
 

هت و پهرلهمانی   له بهردەوامی ههڤپهيڤينهکهيدا بايدەمير دەستنيشانی ئهوەی کرد که دەو
مه   مهی کوردە و جهختی کردەوە کهوا دەب ئ ينهوە سهر  تورکيا نه هی ئ بگهڕ

  .بنجوبناوان و ڕيشهی خۆمان
 

هتی تورکيا له باکووری کوردستان ڕەوايهتی نهماوە و   بايدەمير  ئاماژەی بهوە دا دەو
هته بهدوايی هاتووە، لهبهر ئهوەی سندووقی   دە له ئامهد ڕەوايهتی ئهم دەو

شتووە  .دەنگدانهکانی نهه
کی داگيرکهر و کۆل هت رە دەو هته ل   .ۆنياله ئهم دەو

 
کۆشانی کورد بۆ بهديموکراتيزەکردنی تورکيا    عوسمان بايدەمير ئاماژە به ههوڵ و ت
ه باس دەکات. ههر لهم سۆنگهيهوە   دەدات و رەخنه لهم کارە دەگرێ و ئاکامی ئهم ههو
مه   :  ئ ڕەخنه له سياسهتی تهڤگهڕی کورد له  باکووری کوردستان دەگرێ و دە

مان گرته بهر بۆ به  ز و توانا  و  ههو هته و تهواوی ه ديموکراتيزەکردنی ئهم دەو
ت و نايهته دی   .وزەی خۆمان خهرج کردووە بۆ شت که ناب

  

 
 

ينهوە   زين و دەب بگهڕ مه بۆخۆمان  بين و خۆمان بپار ويسته ئ : پ ههروەها دە
ۆ». بهداخهوە    -سهر ڕەگوڕيشهی خۆمان بۆ جوگرافيای خۆمان« مهبهستی نيشتمانه هه

کی تری  ئه مه نييه. سياسهتڤانی کورد بايدەمير لهبهش کی بۆ ئ م پهرلهمانه چ سوود
وەيهکی ئاشکرا بئاخڤين «   مه به ش ههڤپهيڤينهکهيدا جهخت دەکاتهوە لهسهر: دەب ئ
نيشتمانی من ههيه، ناوی ئهوەش کوردستانه. من نهتهوەيهکم شهڕی فاشيستی  

وە ههردوو بۆ دۆزەخ  کهماليستی، شهڕی فاشيستی ئيسالمی  به من   چی؟ بۆ دۆزەخ. ئ
وە بۆ من چی؟؟ وە، ئيزميری ئ وە، ئهنقهرەی ئ ی ئ   . » ئهستهمبو
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م کهوا   مه نييه. من بۆ ئهوە نا هتی ئ هته دەو ين : ئهم دەو مه به ئاشکرا ب دەب ئ
ته هيزی ئهوان،  مه ناب زی ئ مه ناگاته ئهمه..ه زی ئ مه ههيه.. من دەزانم ه زی ئ   ه

م مه بهشی خۆمان دەکات   به زی ئ ک له گهمهکانی ئهوان ه مه نهبينه بهش   .... ئ
 

يهتی لهگهڵ تورکيا دروست بکات.. وردە  : دەب کورد بنکهيهکی دراوس ههروەها دە
  .وردە کاتی ئهوە هاتووە 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 
م وايه لهم چهند دەيهيهی ڕابووردووداچ کهسايهتييهکی سياسی ک ورد له باکووری  پ

ری دەربڕينی وەک   ندە واقيعی و ئهقالنی نه بيری کردۆتهوە و نه بو کوردستان ه
  .عوسمان بايدەمير ههبووە 

 
ی دەپرس   مه بهناوبانگهکهی بهرامبهر به سهرۆکی پهرلهمانی تورکيا، کات ل وە
رەيه،   : کوردستان ل يی و دە يه؟ دەست دەخاته سهر سنگ و د کوردستان لهکو

  .سهرتاسهری تورکيای تهزاند و کوردستانيشی ههژاند و خرۆشان 
 

،  بريا حيزب و سياسهتڤانهکانی باکووری کورد بهتايبهت و تهواوی کوردستان بهگشتی
ست و ڕەفتاريان ههبووايه  و   .وەک بايدەمير هزر و بيريان بکردايهتهوە و  هه

 
ک پ  ٣له باشووی کوردستان  کی وای  دەيهيه  خاوەن پهرلهمانين، کهس هيام و ڕاگهياندن

  .بهڕووی داگيرکهر و دنيادا  نهداوە 
 

سۆزانه نهگهشتوون.   ئهوانهی قهنديليش  به تۆزی ئهم وته  راست و دروست و  د
دانهوە، چونکه باويان نهماوە   ئهوان  دەيانهوێ  ئهم جۆرە داوا و قسانه  فڕێ بدەنه زب

هتی تورکيا به ديموکراتی  ويسته دەو   .بکهين و پ
 

کيشه بۆ شهڕی داگيرکهران ی ڕزگارييه، تاکه چهک  .ديارە ئهمه جگه لهوەی تاکه ڕ
بههيوای ئهوەی  ههموو سياسهتمهدارانی کورد پهڕۆيهک  له عوسمان بايدەمير دادڕن   

ويسته و خۆشه    ...و بانگی  ههقی کوردايهتی  به ئاشکرا و دەنگی بهرز  پ
 

ژوو و ويژدان لهوانهی  تری  نهتهوە کورد به ئهفيونی دروشمی  نهفرەتی  خوا و م
نن نهی چهمک و تيۆری ديکه  دەخهپ   .درۆزنانه و  وڕ

 
ری کورد «عوسمان بايدەمير  ژا و بو   »  ...دروود بۆ سياسهتڤانی ه
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کی کهوتن ژی ههمان ناوەڕۆک له چاوپ دا به   MedyaTV   سهرنج  : بايدەمير  بهدر
  .تورکی کردووە

 
م لينکی ڤيديۆکه و   ...بابهتهکهی ڕووداوتان بۆ دادەن

 
https://www.rudaw.net/kurmanci/kurdistan/٢٦٠٥٢٠٢٠٣ 
HDP APE OSMN KüRDISTAN 
KiMSENiN BBASININ MALI DEGiLDiR 
„Kurdistan ne malé bavê kesekîye“ 
https://YouTube.be/yEF-PsmA 

 

            


