
شوانرەزا... وەڕینھکانی دەولھت باخچھلی دەربارەی کھرکوک

وتھیھکیدا لھ رەگھزپھرست، سھرۆکی پارتی نھتھوەیی تورکیا، کھ بووە بھ کلکی ئھردۆگان، لھ
، لھ دژی بھشداری کردنی رتھرۆک پھرلھمانی تورکیادا، رەخنھی لھ سبھردەم 

ئھردۆگانی دکتاتۆر خستھ پاڵ دەنگی باخچھلی رەگھزپھرست دەنگی.. وسڵسوپای تورکیا لھ رزگارکردنی شاری مو
لھ بھردەم داچھلی لھ وەڕینھکانیباخ.. 

ـوەکو وەڕینھکباخچھلی..ی وت کھ شاریشئھوەپھڕلھمانی تورکیادا، 
ستادا کھرکوک بھ شاری تورکیا .. نییھکھرکوک بھوەشھوە نھوەستا کھ دەیوتتھنھا 

ئھوەشی وت کھ .. ناوبردیا.. 
دەروون دوو و دوو رەگھزپھرستکھ باخچھلی و ئھردۆگان..

خھونھوە بھمدەبینن،گۆڕبھگۆڕەوەنیاندبھ زین، خھوی پڕ لھ رق و کینھنەشر
.

ئھگھر ،مووسڵ و کھرکوکشاری 
، ئھی خۆ شاری بھغدا و بھسرە والیھن عوسمانییھکانھوە داگیرکراونخۆی لھ 

ن؟ یا لھبھر ـ،بھسرەش ناکھن ودا و ـئھی بۆ داوای بھغ.. نداگیکردبوو
وانھی لھ ئھوەیھ کھ کھرکوک و مووسڵ دوو شارن لھ شارەکانی کوردستان، وا دیارە کھ باخچھلی

ک زیاتر دەزانی کھ کھرکوی..
لھ یھکتری دوانھن و ھھرگیز ورد ـراوە، ناوی کھرکوک و کـ

نھیکھمیـردوگئھگھر باخچھلی و ئھ....دانھبڕاون
سوپای لھ پاشماوەکانی ن،داشاری کھرکوکلھ ئھمڕۆدالھ ئھو تورکمانھنھی .. دا،تورکمان لھ کھرکوک

لھکھ بۆ سھر ھۆزە کوردییھکانی کھرکوک، 
تورکھکانیش .. دنیان پھیڕەوی دەکردرعوسمانییھکانیش سیاسھتی بھ تورک

و مھرجھ بووەبھ،یان لھ فھرمانگا فھرمییھکاندانمھزرانددەو، پایھ بھ پارە و بھ
بۆ نموونھ .. ییھمان لھ بھردەست دایھت. .بنووسنتورک کھ خۆیان بھ

بھ لھ سوپای عکھ بھعسدا، بۆ ئھوەی ئھو سھربازە کوردانھی 
کوردرە، لھ بھ رەسھن کھ

کھرکوکی سھربازە تورکمانھکانیژمارەیھکی زۆر.. ماوەی 
ئھمھ. .، بھبوون

نموونھیھکی تر .. بوونھ بھ تورکمانھ وئ
.. نیدکتۆری نھشتھرگھری محھمھد رافیع کھ لھ شاری کھرکوک بوو خۆی بھ تورکمان دەزا

ە لھ ھۆزی جھباری کوردە و، ھیچ )رافیـع(ناوچھی جھباری دەژیان و کورد بوون و، دەشیان وت باوکی محھمھد کھ 
.. .محھمھد رافیع تھنھا دایکی تورکمان بووە.. 

یا نییھ، لھ الیھن یۆنانییھکانھوە )ڵئھستھمبو(دەپرسم، خۆ شاری 
.. یۆنانییھکان بوو) ھھتینتـقوس(بھ ناوی 

..ـردندەبیانئھوان لھ الیھن یۆنانییھکانھوە دروست کران و، ھھر ) ئھزمیر(
) ئھستھمبوڵ(کھواتھ باخچھلی با

!؟.... ھھیھ کھ بنکھیھکی سھربازی لھم شارەیدا بکاتھوە



و بھ یھکسانی نییھیچ بڕوایھکیان بھ ئاینی ئیسالمکھ ھ) پارتی نھتھوەیی تورکیا(پارتھ رەگھزپھرستھکھی باخچھلی
لھ و تھنھا لھ دژی خواستھکانی گھلی کوردمان پشتگیری لھئھردۆگان .. وردنـ

پارتی نھتھوەیی رەگھزپھرستی تورکیا،.. لھ ھھر بڕیارکدا کھ دژی گھلی . .ودەکھنپارتھکھی 
.ئھردۆگانپارتھکھی دەخھنھ پاڵ دەنگھکانیان 

با باخچھلی و ئھردۆگان ..شاری کھرکوکی کوردستانی بکاتھو سوپای تورکیا ئھو کھرایھتییھ بکات و، روو ل
ئھردۆگانی لھ خۆبایی و با ..خ و بھ گۆڕستانی سوپای تورکیادوزەکھ ،باش ئھوە بزانن

.لھشکرەکھی ھۆالکۆ لھ باشووری کوردستاندا وەربگرنبھزینیداستانی لھ رەگھزپھرست پھند و وانھ 

ایھکی بھسھر ئازادی و دیموکراتی و کودەت.. گان بھ بیانووی سیناریۆی کودەتای سھربازیی سھرنھکھوتووەوەئھردۆ
تورکیا ناوی ،ئھردۆگانی دیکتاتۆرداتاکڕەوانھی سایھی لھ .. کردووەلھ تورکیادا دادپھروەری

اکھ سھرکوتی ئازادی و دیموکریلھ ریزبھنناوە یھکھمین
باردۆخی نالھباری .. .. دەکھنمرۆڤمافھکانی
کردۆتھ سھر رۆژئاوای انی..تازەوە، بھ قورسترین چھکیالحھوەھھکی زەبسوپایبھ ،قۆستۆتھوە وانناوچھکھی

لھ اننزیکھی بیست بنکھی سھربازیشی..ونا،کوردستان و
.. کوردستاندا ھھیھاشووری ب

 ..
!؟..ھش مایھی گومان و پرسیارەئھم.. .. لھم سیخوڕانھی تورکیا

) نمانعھرەب و کورد و تورکمانھکان(برا ھ کچووینھ: 
،سھرەکی و 

گھر ش بڕوا بھ درۆ زەقھکانی ئھردۆگان ناکھن،ناو النکی. .رەدا ھھبووەبنیاتنانی شارستانییھتی ئھم شا
باکووری لھ شارەکانی انالوی سڤیلی کوردتپیر و ئافرەت و بھ سھدان منداڵ وئھی بۆ .. نانکورد براتراستھکھی کھ 

رۆژ باشوور و رۆژئاوای شھو و ئھی بۆ ،نکورد براتانراستھکھی کھ گھر ئھ؟؟..کوشتداکوردستان
تانبۆردوومان) ١٦(کوردستانتان بھ تۆپی قورس و بھ فرۆکھی

..
.  سوتاندنی کوردستانھ

..دروستکردھکانتتیرۆرستکھ داعش و گرووپھینھبووھھر تۆ ،درۆزن و سھد رووی ئھردۆگانئھی 
، تورکیات دەدەنوداانداعشتسیخوڕیش یارمھتی بھ دەرمان و بھ و پارە بھ بھ چھک و یجگھ لھ یارمھتی لۆجست

و لیبیا و ھوەیان بۆ ناو
دا بریندارەکانی داعشتان چارەسھر شلھ نھخۆشخانھکانی تورکیا.. دەفرۆشتیانتانبۆ.. میسر

بۆ تنھخشھی گرتنی شاری مووسڵ و کۆبانی و شھنگارپالن و تۆش نھبووی کھھھر ئھردۆگان ئھی .. دەکردن
، داعش ودانیبۆ یارمھتی،دایھ) بھعشیقھ(کھ ئیستا لھ ؟..شتڕداداعش

ان زۆر روون و ئاشکرایھ کھ .. رەوانھت کردووەکوردستانرۆژئاوای بۆ فشار خستنھ سھر باشوور و
.چییھ

ھھر ،دەکھیتوا قسھ و رەفتار ..)ی دەکھیتھکھبۆ ھھریس(سھد روو تۆ یئھردۆگان
تۆ سھرۆکیان بیت و، تۆ بڕیار لھ وکبن لھ تورکیاتان بھشـکوردسخـاکیوەکو ئھوەی کھ 

.

نیدوژمکورد بھ انھی کھ پشتیان بھ ئھردۆگان بھستووەئھو الیھنھ کوردیی
دوژمنایھتیدا لھ لھ .. سھرسھختی 

:" .. دەستھکانیشی،و
رەنگی کھ ناوی کوردھھر ، کوردفۆبیا بووەتووشیان ةئھردۆگ" دوژمن و، بھ خۆشی زستان بڕوا مھکھن

ش بۆتھ ی)تانـارانی کوردسـ(.ـگرژ و م،زەرد
و حوسین چارەنووسی ئھرۆگان لھ چارەنووسی سھدام .. ئھردۆگان

.و، دیکتاتۆرە گۆڕبھگۆڕەکانی تر حوسنی موبارەک و چاوچیسکۆھزافی و ق



ھیچ ،وەڕینت دەربارەی کھرکوکەن، وی
.کھرکوک کوردستانی بووە و کوردستانییھ..

رەزا شوان
٢٠/١٠/٢٠١٦:جـنھروی


