
لھ عوسمانییھکانھوە بۆ ئۆردوگانییھکان پھرستیی تورکزرەگھ

رەزا شوان 

.. بچینھوە
ھوە، بھ ناوی ئاینی ئیسالمخیالف

و کوشتن و یشبۆ ماوەیھکی زۆر..کرد کھی ناوچھگھالنی خۆشبڕوا
عوسمانییھکان .. رت ستیان بھسھر ناوچھیھکی فراواندا گدەبڕین 

بھ .. ھھیھ کارەساتی تراژیدیایان
ژینۆسایدی ئھو گھالنھی کھ دەستیان کرد بھ کوشتن و

گھالنی ئھرمھنی و کورد و شداوای مافھکانیان دەکردن، لھوانھ،تورک نھبوون و
کی پش.. نانیعھرەب و سریانی و کلدانی و ئاشووری و یۆ

عوسمانییھ دڕندە و دا،)١٩١٥( لھ کھ وەک دەزانین ،ئھرمھنییھکان کھوت
..،پھرستھکانرەگھز

ئھوانھشی کھ مابوونھوە دەربھدەریا
ئھم تاوانھش.. ،وسھرما مردنترسان و لھ 

فاشستی و تورکیایی،
ئھوەی تورکیا ..کورد و عھرەب گھلی خۆ .. رەگھزپھرستھوە 

 .

یان داگیربکردایھ، کولـلھ ئاساییعوسمانییھکان ھھر ناوچھیھک
منداڵ بووم ھھموو جا.. 

) گۆگجھ ـ شوان ( و اوکی لھ بکھ ئھویش
ی، دەیبووبیست

ھکانی کھرکوکدا و، یی،
 ..

گھنم و جۆ و.. دا رۆن،
، ھھرندۆزینھوە و دەیان بردئھوانھشیان دە.. 



و.. کان مھ بوو رەوشتی عوسمانییھئھ.. دەکوشت 
راوڕوت و

سھپاند و حوکمڕانییان کرد بھسھر گھالنی ناوچھکھدا خۆیان و زۆرداری و ژینوساید 
و یبھ زۆرداری زمانی تورکی.. 

گۆڕی بھ کوردییھکانیان ک لھ دێ و شارۆچکھ و گھرەکھ.. نووسین 
چھند ناوچھیھکی لھ سیاسھتی بھ تورک کردنیان لھ کوردستان و .. ناوی تورکی 

نان .. عھرەبیدا
 ..

لھ پاشماوەی .. 
ھھر بھوەشھوە نھوەستان زەوی و .. 

ھاوردە لھسھر سھرانی ئھو تورکھ داگیردەکرد و،کوردیانجووتیارانیزاری
ھ داگیرکراوانی خۆیانزەوییگھرئھجووتیارانی کورد .. کردن یانتاپۆ

بھ وە ) ( ناوی بھ بکردایھوتۆ
ولھ.سھرانی تورک لھ کھرکوک بدایھ

لھ کھ خۆیان) نھوتچییھکان ( و سھرانی ) ازم بھگ ن( نلھسھر خۆیان تاپۆ کردبوو
،بھ ھۆی وەکیلھکانیانھوە،تورکیا دەژیان

ھھشت،شتیارانھو.. وەردەگرت
.کھرکوکوە) ھ(بھ ناوی جھواڵ گھنم و جۆی

و نھتھوەیی رەگھزپھرستی بزووتنھوەیھکی سیاسی ) یزم ـپان تۆران( نتۆرانی یا
یھکاندا سھری ، کھ لھ کۆتایی سھدەی نۆزدەمیندایھرکیتو

ھتدا، تۆرانی ھھموو ئھو گھالنھ دەگرییلھ فھرھھنگی تۆران..
ناوی گوایھ ) تۆران( وشھی .. 

و، ناوچھیھکھ لھ ناوەڕاستی ئاسیا
،ھاتوونھ و

نھوەکانیشیان ھھر .. تۆرانیھت لھ تورک.. 
.کردوونبھم ئایدۆلۆژییھ رەگھزپھرستییھ گۆش و پھروەردە 

، ھھر بھ بیری رەسھن نھزانراویشماسۆنی، ی )ئھتا رەگھزپھرست ( مستھفا کھماڵ
لھر کھسایھتی ھیت

کھ لھ نوەکو چۆن نازییھکان بوو، 
ھھر بھ ..بنسھرووی ھھموو نھتھوەکانھو



 .. .. " :
".من تورکم 

وەکو عوسمانییھ گۆڕبھگۆڕەکانیھھر رەگھزپھرستی دەدا، ئھمیش 
و ، ھھمان سیاسھد و گھشھکردندادا، عھبای ئیسالمی و

نازانین ئۆردوگان بھ چی عوسمانییھکانھوە شانازی .. 
....دەکات 

یان بھ رابواردنی .. بھ دزییھکانیان .. و یۆنانی و ئاشوورییھکانھوە 
؟  .. لھگھڵ کچھ کھنیزەکاندا یان

دژی ھھموو .. .. 
.. نھتھوەکانی ترە و، خۆی بھ دوژمنی 

داملیۆن کورد لھ باکووری کوردستان) ٢٥( حاشا لھ بوونی .. دژایھتی کورد دەکا 
.. دەکا 

تیرۆریستانی داعشی بھدڕەوشت و بھرەی نوسرەی جاشی بھ
، بھ اک، بھ چھک و تھقھمھنیبھ خۆر

و مھرجھیبھ.. داو
ھاوپھیمانی تورکیا دژی دعش نھک ھھر درۆیھکی .. ا بچن دبھ گژی کوردکھ 

، بریندار نھکردووەان
لھ خزمھتی داعشدایھ و، ئۆردوگان ھاوپھیمانی داعشھ

سوریا بۆ 
کھ لھ .. 

، بھ بھرگی چییھ ئامانجیان روون و ئاشکرایھ کھ ،
و، سھربازی تورکییھوە داعش 

سیخوڕی.. وھک و تھقھمھنی و دەرمان بھ داعش دەگھیھننچ

تورکیاش بوو کھ داعشی گھیاندە ھھر.بۆ بھعشیقھ چییھ کردووەسھربازییھی 
تا ئھمڕۆش تورکیا نھوت .. مووسڵ و کۆبانی و شھنگار و سنوورەکانی کوردستان 

دا نییھ کھ تھقینھوە خۆکوژییھکانی سروچک و شگومان لھوە.. 
شتبوون داڕیان بۆپالن،لھالیھن میتی تورکیاوەئھنقھرەش 



تا ئھمڕۆش . .ئامانجیان کورد کوشتن بوو 
.ووەرانھگھیاند

سوورن لھ ئھمڕۆشدا، ئۆردوگانی دی
تۆقاندن بھ دەیھوێ.. اداکووری کوردستانکوردمان لھ ب

گرتنبھ ،سھرکوتکردن و و 
.. مانکوردستان، کۆتایی بھ راپھڕینی شارەکانی باکووری کوردستان

نک تۆپ و تاچھکی قورس و تازەوە، بھ ھھزار سھربازی تورکی بھ ) ٢٥(زیاتر لھ 
ھئۆپپۆلیس، ی بھدڕەوش وجگھ لھ ھھزاران میت، ھوە

نامھردانھ و زۆر .. گھورەی 
شار و شارۆچکھ و گھڕەکھکانی دڕندانھ و نامرۆییانھ، پھالماری 

سھربازی و ئابووری و گھمارۆیھکی توندی .. باکووری کوردستانیان داوە 
، بھشارەکانی باکووری کوردستان و، شھو و رۆژراگھیاندنیان خستۆتھ سھر

کوردمان شھھید بوونھ، ستا بھ دەیان .. تۆپ بارانیان دەکھن ستن، ادەست پار
.. کھ ژمارەیھکی زۆریان منداڵ و ئافرەتن 

کھ مرد وتانھت ،ا قھدەغھ کردووەھاتوچۆیان لھم شارانھد
ی)رناخش( لھ شاری .. 
بھ مردووی ..شھھید کرد ان،خۆڕاگردا، سوپای تورکیا

اگر وخۆڕرناخی ش..ملی 
ناو شھقامھکانی شارەکھداوە بھستیان و زۆر نامھردانھ بھبھ دەبابھیھکھ

و رەفتار و ..رایان
. .ئۆردوگانی رەگھزپھرستییھکھی تورکیای دڕندە و سوپا نامھردییھکانی

تاوانیان .. 
و، داوای ئازادی و ئاشتی و دیموکراتی و یھکسانی و ھھر ئھوەیھ کھ کوردن 

داواکاری ئازادیش بھ .. کوردبوونیش لھ تورکیادا تاوانھ .. دادپھروەری دەکھن 
.. .. ناپاک تاوانبار دەکھن 

یان تاوانی .. بھ پھکھکھ ناو دەبھن ی کھ شھھیدبوونئھو منداڵ و ئافرەتھ سڤیالنھ
.. واشھکردنی رای گشتی بۆ چھکھکوشتیان دەدەنھ پاڵ پھکھ

.. ش بکھن تاوانھکانیان پھردەپۆ.. و ) ( بتوانن 
ی فھلھستینی دەڕشت، کھچی )غھزە( 

وا دیارە .. 
راستییھکان ..ال

:سرائیل دەکات، لۆمھ و ئیدانھی ئی.. 



ش وەک دەوارییـھرارە، خۆتـــــ
ئور

تۆقاندن و بھ بھ،کوردستان وکورد رەشھکوژی 
.. دات داک بھ گھلی خۆڕاگری کوردمان ، چۆ

.. ناکھینھوە مان نھکردۆتھوە و
چان نادەین و و

مافی چارەی خۆنووسینمان ،ەواکانی خۆمان دەگھین وتا بھ مافھ ر.. ناسرەوین 
داگیرکھرانی کوردستان ناچاردەکھین کھ دەست لھ کوردستان تا .. دیاری دەکھین 

.. بن 
ن، ھھر..ان دەگھین وا و ئامانجھکانمکھ بھ ھی

.ھکانی دەگات ـوا و مافـ.. ت لھ گیان بھختکردن

 ..
 ..

د زووحاک .. ھھر قھومی کورد زمان ھھر ماوە و .. د
.. ئۆردوگان و ئۆردو.. ناوی خستھ چاڵ 
.. .

ھقسھیئھم.. ھھ
ئھو سوپا زەبھالحھتان و .. شکرەتان ئھی ئھو ھھموو لھ.. 

کانی بۆ سھرکوتکردنی راپھڕینی شارەئھو ئۆپھراسیۆن سھربازییھ گھورانھ چین کھ 
ەنھو؟.... ؟..ن کباکووری 

دەتانھوێ حاشا لھ .. ناوچھکھدالھ 
ئھی رۆژانھ ؟..بکھن لھ باکووری کوردستاندا ملیۆن کورد ) ٢٥(

راپھڕینی .. 
.. ن 

؟ .... د..
ئھو کاتھ من .. )١٩٥٦( 

شاری قاھیرەی پایتھختی کۆماری میسردا، رادیۆیھکی .. منداڵ بووم 
دەکرد، بھ 

.. دەکرایھوە ) ( سروودی 
الی چوو بۆ ،.. رادیۆ کوردییھ، زۆر نیگھران و ھھراسان بوو 



) .. جھمال عھبدولناسر ( 
:،جھمال عھبدولناسریش داواکھی رەتکردەوە و.. رادیۆ کوردییھ دابخات 

 " ..
"؟ .. 

.. لھ شارەکانی باکووری کوردستان ،ئھی خوشک و برایانی قارەمان و خۆڕاگرمان
ئازارەکانتان ئازاری ھھموومانھ ..مانھھموو،

.. شانازییھ بۆ ھھموومان خۆڕاگریتان.. 
زۆر خۆشترە لھ .. مردن بھ سھربھرزی .. 

.  دمرین بۆ ژیان .. ناژین بۆ مردن : ..


