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نة ئةتاتورك ذيفؤرميست بوو و نة توركياش 
  سثكوالرة

  ئةجمةد شاكةيل 
  

ديدارثكي ةوة، )Vatan(لة اليةن ذؤژنامةي ضةتةننبوويل توركيا، نثچريضان بارزاين، بؤ ئيستة لة سةردانثكيدا
، كؤمةصثك دالةو ديدارة. كردووة ساز ي، ئةو ديدارة)Elif Ergu( ئةليف ئةرگو، ذؤژنامةضان.ئةجنام دراوةلةگةصدا 

يةكثك لةو پرسيارانةي، كة . كراوةبارزاين نثچريضان پرسيار لة 
كورد دةيةوثت دةوصةتثكي ئةوةية، ئايا كردوويةيت، ئةرگو 

نثچريضان ئةو پرسيارةدا سةربةخؤ دامبةزرثنثت؟ لة وةآلمي 
. دةيةوثت سةربةخؤ بثتهةموو نةتةوةيةك ": بارزاين دةصثت

ةيةكة و دةيةوثت تةونةنةتةوةي كورديش بؤ خؤي 
 پرسياريوةآلمي م بؤ ئثمة سةربةخؤ بثت، بةآل

، "لة نثو عرياقدا دامةزرثنن؟دةتانةوثت دةوصةتثكي سةربةخؤ "
ئةرگو، دواي ئةو پرسيارةي سةرةوةي، ئةم پرسيارة . "ئثمة لةگةص يةكيةتيي عرياقداين. ئثمة واقيع بينني. ية"نا"

. بثگومان":  بارزاين لة وةآلمدا دةصثت".ئثوة توركيا وةك مؤدثلثك دةبينن؟": بارزاين دةكاتنثچريضان ئاراستةي 
 رين هةصبژاردنثكة، خةصك لة كؤماريمن هةميشة وام بري كردووةتةوة، كة ئةمةش باشت. الرةتوركيا وآلتثكي سثكو
ويستيمان بة لة وآليت ئثمةدا پث.  مزگةوت هةيةدةضةري بارزان، هةم كصثسة و هةملة . توركيادا كردوويةيت

وةآلمةكاين ديكةي نثچريضان بارزاين، بؤ  .1"هةية، وةك ئةوةي، كة ئةتاتورك هثناية ئاراوة) ذيفؤرم(برياز
ئةوةي بؤ من جثي . پرسيارةكاين ديكةي ئةليف ئةرگو، تا ذادةيةك چ سةرنج و تثبينييةكم لة سةريان نيية

  :ييانةم لة سةريان هةبثت، كة دةكرث ئةم تثبينسةرجنة، ئةو دوو وةآلمةي سةرةوةن
دا يا نة، بؤ خؤي هةر لة بنةذةتةوة، "لة نثو عرياق"پرسي دامةزراندين دةوصةيت كوردستاين سةربةخؤ،  .1

باشووري كوردستان، كة ئثستاكة بة . ةكةي پرسيارةكةية"لة ناو عرياق" واژةيمةبةستم. پرسثكي هةصةية
سةراين كورديش پتر بة عرياقةوةي شةتةك ت و واقيع بووةتة بةشثك لة عرياق و نةخشة و سياسة

خؤي لة سةر خاكي خؤيةيت و عرياقييانيش لة سةر  لة ذاستيدا بؤ خؤي وانيية، چونكة كورد بؤ دةدةن،
 وآليت نةتةوةيةكة و تايبةمتةندييةيت خؤي ،ئةو خاكةي، كة كوردي لة سةر دةژي، خاكثكة .خاكي خؤيانن

ئةو كوردستانةي، كة ئثستاكة بة . ة و ئةو وآلتة، ناوي كوردستانةهةية و بة تؤبزي لكثندراوةتة عرياقةو
ئةو . عرياقةوة گرثدراوة، بؤ خؤي بةشثكي گچكةية، لة وآلتثكي گةورةتر و بةرينتر، كة نثوي كوردستانة

.  دةكةوثتة باشووري كوردستانة گةورة و بةرينةكةوة، كة بة عرياقةوة گرثدراوة،بةشةي كوردستان
 وةك دوو ژن و مثردي ، و بة تؤبزياق دوو قةوارة و دوو خاك و دوو وآليت جياوازنكوردستان و عري

                                                
وةآلت "ام دراوة و  وة ئةجن) Elif Ergu(ي توركي، لة اليةن ئةليف ئةرگو ) Vatan(،  لة ذؤژنامةي  ضةتةن14/7/2002ئةم ديدارة، ذؤژي . 1

  .بآلو كراوةتةوةدا، .5/8/2004 لة ذؤژي ،com.kurdishmedia.www توركييةوة كردوويةتيية ئينگليزي و لة ماصپةذي يش لة"لةزگني
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ذةنگة ضان بارزاين ئةو ذاستييانة نةزانثت، وةلث من پثموانيية نثچري. حةزلثكنةكةر پثكةوة لكثنراون
وابثت، و پثيت ئةو قسانة نةكاا، ضانثكي توركدمةنثچريضان بارزاين لة ئيستانبوويل توركيادا و لةگةص ذؤژنا

كرثت خؤي لة قةرةي باسي تان لة عرياقدا و هةرچةندي پثي ب كوردسؤ دةوصةيت ب،"نا:"بةوةي كة بصث
دةدرثتة بةو جؤرة دثتة بةرچاو و ...ئيدي سةالر و ئارام و ناياخي و مؤدثرن و دةوصةيت كوردستان نةدات،

 كايت هةذةشةكاين توركيا، بة هاتنة نثچريضان بارزاين، كة.  و لة كن توركان دثتة قةبووص كردنناسني
 و لةبةردةم دةيان ذؤژنامةضان و پؤليس و خةصكاين ي كوردستان، لة نثو خاكي توركياوةناوةوةي باشوور

سةر بة دةسةآلتداريةتيي توركيادا، زؤر ذاشكاوانة، بانگاشةي ئةوةي دةكرد، كة ئةگةر توركيا 
لة " پاريت و حوكوومةيت كوردستان و كورد"ئةوانوةژووركةوثتة نثو باشووري كوردستانةوة، ئةوا 

كي توركي هثزةكانيان دةدةن و هةرگيز ذثگةيان پث نادةن، بؤ ناتوانثت ذثكوذةوان بؤ ذؤژنامةضانث
 ذةوش لةبار بوو و ،ذوونكاتةوة و پثي بصثت، كة كوردستان، وآلتثكي جياوازة لة عرياق و ئثمة هةر كاتثك

يا بصث، يةكيةتيي خاكي .  ذادةگةيةنني، لة سةر خاكي خؤمان كوردستانبؤمان لوا، دةوصةيت سةربةخؤي
كة پامشاوةي سياسةيت عرياق، پرسثكي هثندة پريؤز نيية و هةر ذؤژثك بثت، ئةو قةوارة فشؤص و سستة، 

بؤ خؤي هةصدةوةشثتةوة و ، بةرةوپثشچوونگؤذاين هةموو شتثك و كؤصؤنياليزمة و بة گوثرةي قانووين 
من پثموانيية لة سةر وةآلمثكي وةها، نثچريضان بارزاين، لة توركيا تووشي گرتن و ئةشكةجنة . تثكدةچثت

با . ان دةنا، لة توركيا وةدةريباشيان پث كردزؤريئةگةر توركةكان هةر  و هاتباو دةردةسةري 
خؤي ذةنگة ئةويش وةك جةالل تاصةباين، كة چؤن لة سةر قسةيةكي ! ان نابا، چي ذووي دةداوةدةريشي

من لةو بذوايةدام،  ! هاتوچؤي توركيا بكاتيتوانيباناتوانثت هاتوچؤي سووريا بكات، ئيدي ئةويش نة
ضان بارزاين، لةو مرؤضة سةالر و ئارام و مؤدثرنةوة، كة بة دصي توركياية،  نثچري،وةدةرناين لة توركيا

  . دةكردة مرؤضثكي ياخي، كة بة دصي خةصكي كورد دةبوو
من . الرةتوركيا وآلتثكي سثكو. بثگومان :"رةكةي دواي ئةوةدا، نثچريضان بارزاين دةصثلة وةآلمي پرسيا .2

.". هةميشة وام بري كردووةتةوة، كة ئةمةش باشترين هةصبژاردنثكة، خةصك لة كؤماري توركيادا كردوويةيت
تةنث لة سةر توركيا وآلتثكي سثكوالرة، وةلث نثچريضان بارزاين، ذثك وةك تؤ و من، باش دةزانثت، كة 

 ،ئايني و دةوصةت لة يةكدي جودا بن بة واتاي ئةوة دثت، كة ، وةك چةمكثكي سياسيي،سثكوالر. كاغةز
تةواوي هاووآلتييان ئازاد بن و لةبةردةم قانووندا چوونيةك بن و كةس بؤي نةبثت، ذثگة لة ئازادي 

باوةذثكي هةبثت و سةر بة هةر ، ئةگةر هةر كةسثك، هةر بريوداالركووآليت سثلة . بريوباوةذ بگرثت
ئايديؤلؤژيايةك بثت، لة هةصبژاردندا بيباتةوة و بگاتة ئةوةي حوكوومةت دامةزرثنثت، دةبثت قانوون 

بة گوثرةي دميوكراسي و سثكؤالريزمي ذؤژاوايي، كة . بيپارثزثت و هثچ هثزثك نةتوانثت ذثگةي لث بگرثت
 ، و قايل بثت بةوةي، كة زؤرينةة دةبث ملكةچ بثت بؤيييةوة، ئيدي كةميندزؤرينة لة هةصبژاردندا بر

، كة  لة توركيا)دواتر بوو بة فةزيلةت( كة حيزيب ذةفاه ،كارگثذيي حوكوومةت بگرثتة دةست، كةچي
دةست، دواتر ا بردييةوة و كارگثذيي گرتةنة، لة هةصبژاردنداسييانة و خؤراواييانة و سثكوالريستادميوكر
. الر، وةدةريان نان فةرماين ذؤژاواي سثكو بةةك دةسگايةك سةر بة خؤراواية،، چونكة بؤ خؤي ولةشكر

گوثرةي دميوكراسي ذؤژاوايي و هةر كة ئيسالمييةكان بة . ديارة ئةم كارة لة ئةجلةزائرييش ذووي دا
دران  لة هةصبژاردندا برديانةوة و دةبوو كارگثذيي بگرنة دةست، ذؤژاوا لثنةگةذا و دةسبةجث لث،الريزمسثكو
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 لة چوارچثوةي دةوصةيت سثكوالردا، هةموو بريوباوةذثك و هةموو ئايني و ئايديؤلؤژيا و ذةنگ و .و ذاوكران
ذةگةز و نةتةوة و خةصكثكي جياواز جثيان دةبثتةوة، ئةوة دةوصةتة ئاييين و ديكتاتؤري و نةتةوةيية 

وازييةكان دةگرن و تةنث ئةوةي خؤيان شؤضينيستةكانن، كة ذثگة لة هةموو بريوباوةذ و ئايديؤلؤژيا و جيا
بة سثكوالري ، كة نثچريضان بارزاين ئةو توركيايةي. بة ذاست دةزانن و تةنث ئةوةي خؤيان پثذؤ دةكةن

 ،بارزايننثچريضان . ، توركيايةكة، تثيدا، تةنث تورك خاوةين هةموو شتثكة و تةنث بؤ توركةدةزانثت
. هةصيانبژاردووةخةصكي توركيا بؤ خؤيان ركيادا پثذؤ دةكرثت، ئةو سيستمةي، كة ئثستا لة توپثيواية، 

 كايت خؤي ئةتاتورك هثناويةتيية گؤذث و بث ئةوةي پرس بة كةس بكات و ، ئةو سيستمةنةخثر وانيية،
ئةو سيستمة لةبةر ئةوةي بنگةيةكي .  و بة سةر خةصكيدا سةپاندووةدةنگداين بؤ بكات داميةزراندووة

 بةهثزي نيية و بة سةر خةصكي توركيادا سةپثنراوة و تةنث لة سةر كاغةز و لة نثو گةلثري توندوتؤص و
، لةشكر هةر كاتثكي بيةوثت زؤر بة هاسانيي باسي سثكوالريزم و ئازادي بريوذا دةربذين هةيةكتثباندا 

 وةوونةوةيپثچثتةوة و لة ئاوةذؤي لة بريچبالريزم و دميوكراسي هةية ودةتوانثت، بارگةوبنةي هةرچي سثك
سةري سووذ دةمثنثت پثي سةرسامة و الريزمةي توركيا، كة نثچريضان بارزاين، وئةو سيك. كاتبئاوةوديوي 

 پثي و پثي دةحةپةسثت، بؤ بيست بيستوپثنج ميليؤن كوردي باكووري كوردستان چ خثروبثرثكي هةبووة
 و بة ناوي الريزمةوةةو سثكوو لة دةسپثكي پةيدابووين ئالريزمةدا هةر لة پةناي ئةو سثكو! و هةية

وساندنةوة و كوشنت و قذكردن و ري كوردستاندا، هةميشة لة ژثر چة، كورد لة باكووسثكوالريزميشةوة
 و كةمترين جؤرة ستةمثكي ديكةدا بووةذاگواسنت و پاكتاوي ذةگةزي و گوندذووخاندن و زيندان و هةموو 

، كورد لة سايةي ئةو  هةيةيت كثوييش نةك هةر ماصيييالري ئةوروپادا، ئاژةص، كة لة وآلتاين سثكومافثك
ضان بارزاين پثيواية، خةصكي توركيا بؤ خؤيان هةصيانبژاردووة، ، كة نثچريسيستمة سثكوالرةي توركيادا

 كةواتة سثكوالريزم و  دميوكراسييةك، كة توركيا بانگاشةي بؤ دةكات، لة درؤيةكي .نةيبووة و نييةيت
وةنةبث تةواوي نةتةوةي توركيش لةو ذثژمية بةناو سثكوالريستةي خؤيان . كة نييةگةورة زياتر شتثكي دي

ذةنگة لة ذووي نةتةوةيي و توركبوونةوة، مرؤضثكي ئاسايي تورك، چ كثشة و گريوگرفتثكي . ذازي بن
نةبثت، لث لة ذووي چينايةيت و جياوازيي بريوباوةذةوة، بة تايبةت ئةگةر بذثك بة الي چةپدا ئاوذ 

هةر كةسثكي كورد و . اتةوة، سةدان كثشة و دةردةسةريي بؤ ساز دةكرثت و ژياين لث دةكرثتة دؤژةبد
لة چاونووقاندن و بثجگة ، پثيوابثت توركيا دةوصةتثكي سثكوالرةئةگةر سياسةتكارثكي كورد، نةمازة 

    .  شتثكي ديكة ناگةيةنثت،خؤگثلكردن لة ذاسيت
لة دةضةري بارزان، هةم كصثسة و هةميش مزگةوت  :" دةصثتمةكةيدادرثژةي وةآلبارزاين لة نثچريضان  .3

بارزانييةك، كة سةرؤكي حوكوومةيت كوردستان بثت و خؤي بة نثچريضان زؤرم پث سةيرة .". هةية
نوثنةري باشووري كوردستان بزانثت و بة نثوي خةصكي ئةوثوة قسان بكات، پثيوابثت تةنث لة دةضةري 

 لة شوثنةكاين ديكةي ذاستة لة دةضةري بارزان واية، بةآلم ئةدي. ةم مزگةوت هةنبارزاندا هةم كصثسة و ه
كةركووكي كوردستان، بثجگة لة يةك لة . بثگومان هةموو جثگةيةكي كوردستان هةرواية! كوردستان وانيية

لدان و هةبثت، چةندين جؤري كصثسةي كتةنث يةك جؤر جؤرة كصثسة، كة ذةنگة لة دةضةري بارزان 
 فةلة و مزگةويت موسوصماين سوننة و حوسةيين  و كاتؤليك و ئةرتؤدؤكسيئاشووري و ئةرمةين

لة خانةقيين كوردستانيش، كصثسة و مزگةوت و حوسةيين . موسوصماين شيعة و جةخمانةي يارسان هةن
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 ديكةي لة سلثماين و هةولثر و دهؤك و زاخؤ و شةقآلوة و هةرير و كؤية و هةموو شوثنةكاين. هةن
تا جوولةكةش لة كوردستاندا بوون، پةرستگاي . كوردستان كصثسة و مزگةوت بة تةنيشت يةكةوةن

ةمةوث ئةو بصثم، كة د. نبووهةئةوانيش بةتةنيشت ئةوانةي ئيسالم و عيسايي و يارسان و ئثزدييةوة 
 و لة هةموو انكصثسة و مزگةوت لةگةص يةكدا، شتثكي تايبةت نيية بة دةضةري بارزبووين دياردةي 

، بيگوتبا، لة هةموو كوردستاندا، "دةضةري بارزان"بارزاين، دةبوو لة بري وشةينيچثرضان  .كوردستان واية
كصثسة و مزگةوت، پثكةوةن، بؤ ئةوةي پتر جةخيت لة سةر، كراوةيي و دصگةورةيي و دصفرةواين و 

 .رانبةري ذؤژنامةضانثكي تورك بووبةرينديديي، كورد وةك نةتةوةيةك كردبا، بة تايبةت كة كةسيي بة
 ) ذيفؤرم(لة وآليت ئثمةدا  پثويستيمان بة برياز : " دةصثلة درثژةي وةآلمةكةيدا،دواتر نثچريضان بارزاين  .4

يةكةم سةرؤككؤمار و بوو بة  دا،1923ئةتاتورك، كة لة ". هةية، وةك ئةوةي، كة ئةتاتورك هثناية ئاراوة
 )ناسيؤناليست(توركيا بكاتة دةوصةتثكي نةتةوةيي ر لة سةرةتاوة ويسيت،فةرمانذةواي كؤماري توركيا، هة

ة ناوةذؤكيشدا دةوصةتثك بثت، لث ل وةك دةوصةتة نةتةوةييةكاين ئةوروپابة ناو  ئةو دةوصةتة،. توركي
 .لة نثو نةخشةي توركيادا دةژي، دةبث بتوثنرثتةوة و بكرثتة توركتةنث بؤ تورك و ئةوةيشي  بثت،

 خستة ژثر دةسيت دةوصةتةوة، سثكؤالريزميشي هثناية گؤذث و هةندثك شيوةي تةواوي ئابووريبثجگة لة
 و بوو بة يةكساين ژن و پياو خراية بةرباسةوثدا و تةنث لة سةر كاغةز، پرسيقانووين هثناية گؤذث و ل

يةن خةصكةوة،  لة ال،ئةوةش بوو بة هؤي ناذةزاييةكي زؤروةك ئاييين دةوصةت البرا،  ،ئيسالم  .قانوون
 ئةتاتورك گوثي بة قسة و ناذةزايي خةصك نةدا و ئيسالمي تووذ دا و ئةلفبثي عةرةيب ،دا1928بةآلم لة 

ئةتاتورك، وةك لثي دةگثذنةوة، وةك هةموو ديكتاتؤرثكي ديكةي ئةم . البرد و ئةلفبثي التيين هثناية جثي
دا، بة 1938ئةتاتورك، تا مردين لة .   بووجيهانة، كابرايةكي لووتبةرزي لةخؤبايي خؤپةسةندي دصذةق

 ئةتاتورك، .فةرمانذةوايي توركياي كردتثكي ئاسنني، سدةبة شثوةيةكي ديكتاتؤري و بة زؤر و ستةم و 
. هةر لة دةسپثكي دةسةآلتگرتنةدةستييةوة، لةشكري كردة كةصةگا و بة سةر خةصكي توركيايداي سةپاند

ثك، هيچ هةنگاوثك، لة توركيادا نادرثت و ناكرثت و نانرثت، بث تا ئةوذؤيش هيچ بذيارثك، هيچ گؤذان
ئارةزووي خؤي بة لةشكر دةتوانثت، هةموو شتثك هةصوةشثنثتةوة و دةتوانثت هةموو شتثك . لةشكر

ئةو لةشكرةي ئةتاتورك، هةر ئةو . ئةتاتورك بؤ خؤي دامةزرثنةري ئةو لةشكرةية. ئةجنام بدات
نةتةوةي كورد داناوة و سواري سةري نةتةوةي  سنگي چؤكي لة سةرساصة، لةشكرةية، كة پتر لة هةشتا 

ئةو لةشكرةي ئةتاتورك، هةر ئةو لةشكرةية، .  و خاكي كوردستان دةسووتثنثت و وثران دةكاتةكورد بوو
كة لةوةيت هةبووة و هةية، گچكةترين دةرفةت و هةيل بؤ كورد، لة هيچ كوثيةكي كوردستاندا 

تاتورك و توركيا و ذثژمية سثكوالريستةكةيشي، ئةوانةن كة لة هيچ شوثنثكي ئةم ئة. نةهثشتووةتةوة
زيامنةندي هةرة مةزنيش لة . جيهانةدا، ئةگةر دةستيان بذوات، ذثگة بة هةناسةداين يةك تاكة كورد نادةن

ةكات، ةوة باسي دسةرساميي نثچريضان بارزاين، بة ةكورك و سثكؤالريزم و ذيفؤرمةكةي، توركيا و ئةتات
ئةتاتوركاين ئةو وآلتة، هةرگيز ذؤژثكي خؤشي بة د لة سةر دةسيت ئةتاتورك و بثچوةكور. ةكورد بوو

تةواوي ذثگة و كون و  ئةوذؤ ،ئةوةي. خؤيةوة نةديوة و هةردةم هةوصي تواندنةوة و لةنثوبردين دراوة
دادةخات و ي كوردستاندا  كورد و داهاتوو لةبةردةم پرسي كورد و ئاوات و خواسيت،قوژبن و ذثچكةكان
ئةوةي ئةوذؤ ذثگرة لةبةردةم گچكةترين و .  ذثژمية سثكؤالرةكةي توركياي ئةتاتوركةبةري پث دةگرثت،
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گةورةترين ويست و خواسيت نةتةوةيي كورددا و گچكةترين ماف بة نةتةوةي كورد ذةوا نابينثت و 
توركيايةك، كة بة . وركياي ئةتاتوركة سثكوالرةكةي تلثناگةذي كورد بگاتة هيچ ئاماجنثكي، ذثژمية

كردنةوةي بةشثكي زارؤكان، بؤ دة پازدة زارؤكي كورد و داناين دوو سث لةلة و مامؤستاي كورد بؤيان، لة 
ي شاري ستؤكهؤصمي سوثددا، دنياي لث هاتة يةك و )Tensta(باخچةي منداآلنثكي گةذةكي تثنستا

زخانةكةيان لة ستؤكهؤصم و وةزارةيت كاروباري دةرةوةيان باصيؤ. بوو شثت و هار بثتخةريكتثكچووبوو و 
 لةگةص سوثددا لة بوون،حوكوومةتةكةيان لة ئةنكةرة، هاواريان لث هةصسا و ناذةزاييان دةربذي و خةريك

ئةگةر پثيان كرابا، ئةو باخچةي منداآلنةيان بؤمبباران پثوةندةكانيان بپچذن و  دةن و ي تثك،سةر ئةو باسة
توركيايةك  .رچي ئةو منداآلنةش هةن هةموويان لة ناوةندي باژثذي ستؤكهؤصدا هةصدةواسنيدةكرد و هة

چؤن دةكرث نثوي سثكوالري لث بنرثت و بة سةرسامييةوة باسي هثندة بةرچاوتةنگ و نامرؤضانة بثت، 
ة مثشكي كة نثوي بريازكار و چاكساز و سثكوالر، لة ئةتاتورك دةنرثت، تؤپةصثك پرسيار ل. !لثوة بكرثت

ئايا دامةزراندين دةوصةتثك لة سةر بنةماي بريثكي نةتةوةيي : هةر يةكثك لة ئثمةدا سةر هةصدةدات
، كة ئةتاتورك كردوويةيت، دةكرث بة برياز و  و فاشيزمشؤضينيسيت و پثذؤ و الساييكردنةوةي نازيزم

ين زياين بةرلةهةركةس بة كورد چاكسازي دابنرثت؟ ئايا گؤذيين تيپي عةرةيب بؤ تيپي التيين، كة گةروةتر
 خةصكي توركيا و يگةياند، دةشث بة برياز و چاكسازي دابنرثت؟ ئايا قةدةغةكردين پؤشاكي باو و نةريتي

، كة كورد لة هةركةسثكي ديكة تثيدا  و پؤشيين پانتؤص و چاكةيت ذؤژاواييلة سةرناين تةپلةي ئةوروپايي
رم بثتة ژماردن؟ ئايا سةپاندين لةشكر و داپصؤسيين هةموو زيامنةندتر بوو، دةشث بة چاكسازي و ذيفؤ

وآلتثك ئةو هةموو لةشكر و پؤليس و دةنگثكي جياواز و تاساندين هةموو ناتوركثك، چاكسازي و بريازة؟ 
دةسگاي ثين و سيخوذييانة و هثزي داپصؤسثنةر و قذكردنةي هةبثت، چؤن دةشثت بة وآلتثكي 

 سووريا و ئيسرائيل و عرياق و ليبيا و سوودان و عةرةبستاين ةچةند! رثتدميوكرايت و سثكوالر بژمثرد
سعوودي و ئثران و ئةصمانياي سةردةمي هيتلةر و نازيزم و ئيتالياي سةردةمي مؤسؤليين و فاشيزم و 
ئيسپانياي سةردةمي فرانكؤ و چيليي سةردةمي پينؤشث و خوارووي ئةفريقاي سةردةمي ئةپارتايد، 

 و دميوكراتن و دةكرا و دةكرث وةك منوونة و مؤدثل چاويان و سثكوالرن و دميوكرات بوونسثكوالر بوون 
. لث بكرثت، هةر هثندةش توركيا هي چاولثكردن و بة منوونة و مؤدثل وةرگرتن و بة سثكوالر ژماردنة

 بة وةها ،، ئةتاتوركثكي ديكتاتؤري لث ببثت بة چاكساز و بريازكار و چؤن دةتوانثتمرؤض چؤن دةتوانثت
سةرسام بثت و چؤن دةتوانثت توركيايةكي ناسيؤناليسيت ذةگةزپةرست بة مؤديلي  ،ي شؤضينيستذثژميثك

  !و دةسةآلت و فةرمانذةوايي بزانثتدةوصةت 
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سياسةت  بة ئةتاتورك و سثكوالريزمي توركيا، دياردةيةكي نوث نيية لة ديارة ئةم سةرسامبوونةي نثچريضان بارزاين

سةراين كورد، گةلثك جاران، سةرسامبوون و واقوذمان و حةپةسانيان، بةرانبةر . و بؤچووين سةراين كورددا
يوة و دةربذكوردستان و سةراين ئةو دةوصةتانة و شثوةي فةرمانذةواييان، دةوصةتة داگريكارةكاين دةوروبةري  

 سةددام ن جار، پةسندان و بة باشةباسكردن و سةرسامبوون بةپثمواية زؤرينةي ئثمة، چةندي. نواندووة
ي )االشتراكية العربية(سؤسياليزمي عةرةيب و )حافظ االسد( و حافز ئةلئةسةد)صدام حسين(حوسةين

ذثژميةكاين توركيا ان و كةماليزم و ناسرييةكاين مسر و عرياق و ذثژميي شاي ئثران و دواتريش كؤماري ئيسالمي ئثر
 سةراين كوردي ئيدي،.  زؤرينةيانةوة گوث لث بووةو سووريا و عرياق و ئثرامنان، لة سةراين كوردةوة، مةبةستم لة
 سةراين كوردي .ران و تةنانةت عرياقيشيان داوةعرياق، پةسين فةرمانذةوايان و ذثژميةكاين توركيا، سووريا، ئث

سةراين كوردي توركيا، پةسين فةرمانذةوايان . ةكاين عرياق و سووريايان داوةمانذةوايان و ذثژمي، پةسين فةرئثران
سةراين كوردي سووريا، پةسين فةرمانذةوايان و . ران و تةنانةت توركياشيان داوةو ذثژميةكاين عرياق، سووريا، ئث

سامبووين سةراين كوردي هةر چوار پارچةي سةر .ذثژميةكاين عرياق، ئثران، توركيا و تةنانةت سووريايشيان داوة
سةرسامبووندا لة سنووري  تةنث كوردستان، بة دةوصةتان و سةراين دةوصةتاين داگريكاراين كوردستان، 

ذانةوةستاوة، بةصكة گةلثك جاران، گةيشتووةتة ئةوةي، كة نؤكةرييان بؤ بكةن و ذاوي كوردي ديوةكةي ديكةي 
ةران و سياسةتكاراين كورد نةبوونة، كة بة ئةتاتورك و خةصكاين وةك ئةتاتورك هةر س .كوردستانيشيان بؤ بكةن

ئةو دياردةية هةر لة . سةرسام بوون، لة نثو خةصكاين ذووناكبريي كورديشدا ئةو دياردةية وةدي كراوة و دةكرثت
ثشةواي جضاكيان پ، كة ئثستاش كورد بة فريشتة و يكؤنةوة هةبووة و  سةدان كةسي پثشةنگي فةرهةنگيي كوردي

ئةم . دةزانثت، سةرسامي ئةتاتورك و ئةتاتوركان بوون و كؤصثك بة منوونة و پثشةنگ و چاولثكراويان زانيون
 و بةشثك لة ذةوشةنبرياين كؤن و سةرسامبوون و ئيعجابةي نثچريضان بارزاين و تةواوي سةراين ديكةي كورد

نةوة، يا، سووريا، عرياق و ئثران، بؤ خؤيان هةرچؤنثكي لثكدةدة، بة فةرمانذةوايان و ذثژميةكاين توركئثستاي كورد
  . زياتر، ناكرثت ناوثكي ديكةي لث بنرثتلة خؤبةكةمزانني و هةستكردن بة كثماسي

  
4/9/2004    
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