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مەڵبەندی گشتی کە گوایە دژ بە داگیرکاری و هێرشی سەربازیی تورکیای فاشی بۆ سەر  -بەیاننامەی یەکێتیی نووسەرانی کورد
نووسراوە، لە گەلێ ڕووەوە شایانی لێوردبوونەوەیە کە ناکرێ هەروا بە ئاسانی بەسەرماندا تێپەڕێ. یەکێتیی نووسەران وەک عەفرین 

ڕێکخراوی نووسەران هەر لەسەرەتای دروستکردنییەوە لەالیەن حیزبە فیفتی فیفتیچییەکانی کوردستان، لەبار براوە و کراوە بە 
و خاڵی لە هەر ئاکتێکی جەماوەری و شۆڕشگێڕانە، نەک هەر ئەوەش تەنانەت لە ئەنجامی دەزگایەکی نیمچەحیزبی بێئیرادە 

بێدەنگییان دەرهەق بەو هەموو ستەم و بێمافی و زوڵم و زۆرەی دەسەاڵتی کوردیی، بە کردەوە بووەتە ڕێکخراوێکی کارتۆن ئاسا و 
تییە ئەمجارە لە ئەنجامی فشاری هەندێ لە نووسەران ناچار ملکەچی سیاسەتە دژی خەڵکییەکانی دەسەاڵتی ملهوڕی کوردی. ئەم یەکێ

بووە بەیاننامەیەک دەربکات کە گوایە هەڵوێستگیریی کردووە دەرهەق بە هێرشی سەربازی و جینۆسایدی عەفرین لەسەر دەستی 
نی دڵی ئەندامانی دەوڵەتی تورکیای فاشی و گروپە داعش ئاساکانی نۆکەری تورکیا. ئەم بەیاننامەیە لەالیەکەوە ڕازیکرد

یەکێتییەکەیە کە گوشاریان بۆ سەر بەرپرسەکانی مەڵبەندی گشتی دروست کردووە و لەالیەکی تریشەوە ڕاگرتنی بااڵنسی خواری 
سیاسەتە سەقەتەکانی دەسەاڵت و حیزبەکانی باشوورە دەرهەق بە کلکایەتیکردن ونۆکەرایەتی دەوڵەتانی ناوچەکە وەکو ئێران و 

اسەتەی جگە لە ڕیسوایی بۆ خۆیان و ڕەزیلکردنی خەڵکی ستەمدیدەی کوردستان هیچ دەستکەوتێکی تری نەبووە و تورکیا. ئەو سی
 مەڵبەندی گشتی ئەم ئاماژانەی لە خۆ گرتووە : -نییە. بەیاننامەکەی یەکێتیی نووسەران 

ترسی لەدەستدانی مەوقیعیەت و مەعاش، یەک : بەیاننامەکە هیچ سەربەخۆییەکی یەکێتیی نووسەرانی پێوە دیار نییە. چونکە لە
 نەیانوێراوە هەڵوێستی خۆیان ڕاشکاوانە بەیان بکەن.

دوو : بەیاننامەکە هیچ مەحکومکردنێکی دەوڵەتی تورکیای فاشیی تێدا نییە. داگیرکاری و تۆپ باران و بۆردمانی فڕۆکە جەنگییەکان 
 ن نەڕەنجێ.و کوشتنی ئینسان مەحکوم نەکراوە تا حیزب و دەسەاڵت لێیا

سێ : بەیاننامەکە پڕە لە شەرم. ڕووی لە هێزە نێو دەوڵەتییەکانە تا فشار بخەنە سەر تورکیای داگیرکەر و سەپۆرتی داعش بۆ 
وازهێنان و گەڕانەوەی ئاشتی بۆ عەفرین، بەبێئەوەی ڕووی قسە بکاتە ئەندامانی خۆی و پشت بە هێزی ڕێکخراوەیی نووسەران 

 ئینسانییەکانی نەک هەر تورکیا بەڵکو هی دەسەاڵتی کوردیش سووک و ڕیسوا بکات. ببەستێ و سیاسەتە دژی
چوار : بەیاننامەکەی ئەم یەکێتییە وەکو باقی ڕێکخراوە بەناو پیشەییە مەعاشخۆرەکانی تری کوردستان خاڵییە لە جورئەت و 

و سەندنەوەی ئیمتیازات، ئەو ئیمتیازاتانەی ئازایەتی و تەژییە لە ترس. ترس لە حیزب و لێپرسینەوە، ترس لە بڕینی ماعش 
 کەلەسەر حیسابی ژیانی خەڵکی هەژاری ئەم باشووری کوردستانە بۆیان دەستەبەر کراوە.

مەڵبەندی گشتی هەتا بڵێێ الواز، بێمانا، بێهەڵوێست و ناکاریگەرە کە جگە لە  –سەرەنجام ئەم بەیاننامەیەی یەکێتیی نووسەران 
 نی دڵسۆزی خوارەوەی ڕێکخراوەکە و ڕازیکردنی دڵی سەرکردایەتی سیاسیی کوردستان، هیچی تری پێ نییە.بێدەنگ کردنی ئەنداما

 
 
 



 


