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، وينةي دايكيكي بآلوكردةوة ، لةم وينةية دايكةكة الفيتةيةكي بةرزكردوتةوة ، كة يلَ ي نووسراوة ذنامةكاين توركيا  يةكيك لة ِرو1950ئاياري سالَي  9لة ِروذي 
ثاية بةرز نازم حيكمةت ، قةت نةيدةزاين دايكي شاعريي )) . كوِرةكةي من نازم حيكمةت لة بةندخيانةدا ماين لة خواردن طرتووة ، منيش دةمةوي وةكو ئةو مبرم (( 

دةسةاليت سياسي لة توركيا ، هةر بةبةند كردين كوِرةكةي واز ناهيين ، ثاش ضةندين سالَ زينداين و سةركوت ، كوِرةكةي نةيف دةكةن و هاوآليت بووين يلَ دةستينةوة ، 
 ذةي دةيبر فشاري جةئةم هاوآليت يلَ سةندنةوةية دريشنبريي لة ناوةو دةرةوةي توركيا ، حكومةيت توركيا دواي ، تا لة ذيسالَ لة مردين نازم حيكمةت 39ماوةري و ِرو 

 !!ئينجا هاوآليت بوونةكةي دةداتةوة 
  

ةي لة برسا مردووي ئةم دايكي نازم حيكمةت نةيدةزاين ، مان طرتن لة خواردن لة نيو بةندخيانةكاين توركيا تا سةرةتاي ضةرخي بيست و يةك دريذةي دةيب و ذمار
اليةكي  ئةوةندة ِروو لة سةر دةيب ، كة  ، ذمارةي كوذراوي نيو بةندخيانةكان لة كايت ناِرازايةيت بةرامبةر ئيدارةي بةندخيانةكان  ئةوةندة ِروو لة سةر دةيبمانطرتنانة
 ئايدةلوذي فاشيزم و سيستةمي ميلتاريزم لة  دةيبيينتيش ئةطةر تا ئيستا لة ذيان بوواية ،نازم حيكمة  بة خويةوة سةرقالَ دةكا ، ئةنتةرناشيونالَ ئةمنيسيتِريكخراوي

هاوآليت بوون و بةندخيانة واز ناهيين ، بةلَكو لة وةآلمي خواسيت جةماوةري خةلَكي كورد بو البردين ستةمي  ، تةنيا بة ليسةندنةوةي ركيا لة مومارةسةي فاشيانةداتو
 مليون لة هاواليت و لة دانيشتواين ئةم ووالتة بالَو دةكاتةوة ، كتيبيك كة برييت ية لة حينوسايديكي مةعنةوي ميللةتيك ، 20 فاشيسيت دذ بة زياتر لة ميللي ، كتييب

 !  نةبووين ميللةتيك هيرشيكي ثِر لة نةعرةتةي ناسيوناليزمي تورك بو سةر بوون و
  

رةية ، تةنانةت مردنيش ثارةيةكي وا زوري تيدةضي ، كة زوربةي هاوآلتيان ي هيلَي هةذاري بة تايبةيت لة شارة طةورةكان بة كومةكي لة توركيا هةموو شتيك بة ثا
مةندةكاين يلَ دةربضي ، دةنا ئةم ةشارةواين نةيب شوينيكيان بة دريذي مةتريك و و دووان بو شاردنةوةي تةرمي كةس و كارةكانيان ثي ناكِردري ، هةموو بةيانيان دةولَ

 ةيت عيبارووالتة دةسيت لة سةر دلَيةيت بو " بةرزبوونةوةي نرخي هةموو شت ومةك ،" زام طالَدي كة بوزيين نرخي ثارةي ئةم ووالتة ة دابكة عيبارةتي، بة كاردي 
كي بة سوود بة سةر جةماوةردالةميِرايي داذووي تازةي ئةم ووالتة قةت شتيبة خو بةكاين يةشار كةمال و عةزيز نةسني و نازم بةش نةكراوة ، قةت بيستوتانة كتي

 حيكمةت بة خوِرايي بة سةر هاوآلتيان دابةش كرايب ؟؟
  

وِرايي دةتوانن كداية كة هاوآلتيان بة خئاستي بةميللةيت كورد لة توركيا لة بةآلم دلَ طةورةيي دةسةآليت سياسي لة توركيا بو بآلو كردنةوةي تازةترين كتييب فاشيانةي دذ
بةكةي حكومةتدانةيةك لةو كتيكتي ، ناوي  بةبةيان دةست بكةوي  ))مة هةموومان وةكو يةكني ئي(( بةةكة ئةوةية كة ئيتةوة ، بةآلم ثةيامي ئةسلَي كتيمة هةموو  بآلوبو

 ! وةكو يةك نني 
  

ميذوو   ، جوطرافيا  ،ئةتنوطرايف و شوينةوارناسي  زانستة كومةآليةتييةكاين وةكو  (( هةروةها )) ميذووي كورد لة تاريكيداية  (( -:بةدا هاتووة يناسةكاين ئةم كتيلة ث
 )) !! و ئانتِروثولوذيا بضووكترين ئاماذة بة ميذووي كورد ناكةن 

  
ري فاشيزم آلم طرميان ئةو قسةية ِراستةو ميذوو نووسي مةعاش خو بةبةهرة نووسرابيتةوة ،سيكي زور يب ة اليةن ميذوو نو ثيدةضي ل ،ئةم عيبارةتة بةتالَ و دمياطوجة

هةبووين ِراست دةكا ، طرميان يةك ئاماذةي نووسراو لةم دونياية نية بو ذوو بوريةيت عومساين ، لة هة باآلكورد ، بةآلم بةقةدةر ميموو ي ثامشاوةي كةالوةكاين ئيمثراتو
ذهةآليت ناوةِراست و لة بةلقان ، بة قةدةر ذمارةي  ، لة ِروذووي ثِر لة تاريكستاين ضوار سةدةي خويناوي ئيمثراتوريةيت عومساينئاماذة هةية بو ميبوارةكاين زانستدا ، 

 ، دةقايت ذمارةي كوذراوي سةربازي شةِري ضةكداري لة كوردستان ي ئةرمةنسايدومينت هةية لة سةر جينو بةلَطةنامةو دوكي وب و توثةكاين سوثاي توركيا ، كتيتانكةكان
 بة تايبةيت يةكيةيت لَينةوة هةية ، لةسةر شكسيت ئةم جورة لة سيستةمي حوكمِراين ، ضةندين اليةين دةويليلَي كوذراوي كوردو تورك ، ليكوو دةقايت ذمارةي سيظ

 لة  ئةندامييت ثِروسةي دواخستين لة، نةسيحةت و هةِرةشة  ستةمي  ميللي لة سةر كورد لة توركيا  دةكةن بو البرديناتيانةطاضارةي دميوكر ِري ئاماذة بوئةوروثا ،
  !كةن تيان دابةش دة هةموو هاوآلو وةآلمةكةيان ئةوةية ، لة كتييب ثووضدا ، فاشيزم بة بةالش بة سةرةمورن ، ئةمانيش ه، بو ذةنةِرالَةكاين توركيا دةني يةكييت ئةورثا


