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  مةنسوور عةزيزيمةنسوور عةزيزي... ... توركية و قةيراين ثصوةندي توركية و قةيراين ثصوةندي 

  
مال  فا آه ن موسته تی عوسمانی له الیه سه ی پاش ده یهآان له تورآ یرانه سیاسییه قه
 بر ی زۆر و هزی زه ر آردنیان آه ووشه سه ودرا بۆ چاره دا هه و پواژوویه وه به تاتورآه ئه

ر له  تورآانی الو هه. كانی دیكه ی خه وه نه بۆ خوندوه مایه وه و ج نه هاتنه آایه
تی خۆیانیان له  تداره سه  ده ی شوه، دوونان ك و سووتاندن و راوه وه بگره تا چه رنووسه

  .  گۆڕی،آان تی عوسمانیییه سه ڵ ده گه
وله پش  وتۆیان پكھنا آه زۆر زوو آان رژمكی توتالیتاری ئه یان تورآه الوه مجاره ئه
وتكی  ر شوه ره ویدا بۆ له ناوبردنی هه  هه،آان نییه یستتی ئیتالیا و نازیسمی ژرمهفاش

وا و وڕ ده داه ویستی ئازادیخوازییان تیای آ و بیرانه م ئه رجه سه هشتنی ستیان آرد به نه ت و دهله و رامیاری
 لی  گهیی  وه ته نهتی  بوونایه ویشیان دا ن هه پاشا،آان ر آورده ی آه آویان نایه سه وه مان آاتدا ورای ئه له هه
 زمپدانی هزری پان تورآی ره ستیان آرد به په دهشدا  و پناوه وه و له ترسییه نه مه د له باآووری آوردستان بخهآور
وه ناو  شه آی دیكه و له الیه آان ندی خۆیان بۆ شاره تورآه به آان له شون و مه و ئاواره آردنی آورده وه گواستنهو 

  . وه آوردستانه آانی باآووری آانیان لكاند به آورده ی تورآه آوییه و ناتۆره
م به زۆر و له ری  رده بوونه و هه یی و ئایینی زۆر هه وه ته ی نه آاندا آشه تی عوسمانییه سه له مژووی ده
له نو بردنی  ودان بۆ  هه وآان نییه رمه  ئهی ك آشه  وه،ر آردنیان سه وڵ دراوه بۆ چاره وه هه ته سه گووشاری ده

.. آانی و آه ك له دوای یه لی آورد و شۆڕشه یه نگی و ئابووری و سیاسی گه رهه ر شوه ویستكی آولتووری و فه هه
 .  
ی بۆ الی جیھان وه هت مال ئاتاتورك له رۆژهه فا آه ی موسته وه بادانه آان چییان آرد؟ م ئایا تورآه الوه به

ی آه  شه سیاسیانهموو گره و آ و هه م ئه رجه  سهر سهدان به دارده  رۆژئاوا و گۆڕانی رنووسی وت و په
ڕاست به ڕووی  تی نوه ی رۆژهه روازه یه، دهآانی آرد؟ تورآ ری آشه سه  چاره،ق بوون دا زۆر زه یهمی تورآ وده له

ری  وه بۆ هاوشتنی زیاتری سبه برس و خۆ قووت آردنهربازی خۆی بۆ ق ڵ آشانی هزی سه ئوروپا، له گه
   ؟تی سیاسی و ئابووری جیھاندا سیاسه مۆی ستاوه له ر آام ریاندا وه  له سه،ئمپراتۆریخوازیی

ن  خاوه! نادموآرات م وروپا، بهآتی ئ ر بۆ چوونه نو یه وده هه! م دیكتاتۆر  به،"عیلمانی"تكی  سه ن ده خاوه
  . آاندا م بواره رجه  له سه،م پ له آشه  به،رچاو تكی به شیمه حه

و آاته  ئه. ری بوو مسه مكدا بوو آه جیھان دوو جه رده وه له جیھانی رۆژئاوا له سه وونهیه بۆ نزیك بویستی تورآ
ی  ره ت له به پای رۆژههئوروتانی آاتكدایه آه ووه له  ئه. ندامی ناتۆ وه بوو به ئه  به آرده،یهوتی تورآ

  . وه رشۆدا آۆ بووبوونه یمانی وه ری په وروبه ت و له ده رۆژهه
وه  ڕته  نازانت چۆن بگه،چت و پشیش نه ره ر به ڵ ئوروپا و گه و پش بچ له گه ره یه نازان چۆن بهمۆ تورآ ئه

وز بۆ ئیسرائیل  نین آه تورآییه جارك چرا سهبی بیسین و له ری میدیاوه ده ناو ده یه آه ناوبه وه ئه. دواوه
نگاوی  و روسیه داوا و هه وێ و جاركیش رووه  جارك ئوروپای ده،آا و جارك بۆ جیھانی ئیسالمی ده هه
  . نت آانی ده یستهو

رینی خۆیانیان ندی د هاوژن؟ بۆ پوه قاژه ده له لی په آدا په موو الیه آان له چیدایه آه به هه راسی تورآه ئایا هه
وه؟  یل آشاندهك له وتی ئیسرائ یه وه؟ بۆ باوزی خۆیانیان بۆ ماوه ترسییه ڵ ئامریكادا خسته مه له گه

تی بۆ ئران و سوریه راآشت و  یمانه ستی دۆستی و هاوپه ك ده آات له الیه یه آه وای لده یهرلشواوی تورآ سه
آاندا؟  ر آشه مبه یه له هه م وته تی دبلوماسی ئه ژ بخونت یان بلیمهوه رووه و رۆژئاوا نو آی دیكه له الیه

مۆدا زۆر له   بۆ له، دژ به باشووری آوردستان،ر زمانی تورآی جاران شه له سه ڕه ئایا هزی پاوانخوازی هه
  ؟ جاران بھزتر و به ترستر و به پارزتره

 له بواری ئابووری و سیاسی و ،یی ده ك سه وتووی یه ك آه ریه سه یرانی وه توانن خۆ له قه آان ده ئایا تورآه
ر و  وروبه ندی گرتنیشیان به ده  پوهتی ندی و چۆنیه ت پوه نانه ته یان،ن ، خۆ رزگار بكه.. . آولتووری و
   !یرانكی دیكه بت به قه  دهبۆجیھانیش،

07 .12 .2004  
  زیزی نسوور عه مه
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