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  کان تیه مینی دژایه  رز سه: تورکیا
 زیز ردار عه سه

له . رت په  تئهر له مژوویدا به قۆناغکی ناسک وئاۆزداموو ساتکی ت مرۆ له هه یه که ئه و ووته تورکیا ئه
یه به  وه هه  نووسسازی به بارودۆخی کوردوستانه ندی چاره یوه  پهموو سات زیاتر مرۆ تورکیا له هه مانکاتدا ئه هه

 و و ووته ی ئهکان یه که یشتن له تورکیا و ئاگاداربوون له گورانکاری و ملمالن ناوه تگه. ت کوردوستانی باشور تایبه
م بووه له  رخه مته ک که یه میدیای کوردی تا راده. ییه ووکهن رککی هه ا ئهکان تیه وه  نودهندیه یوه ی له په وه نگدانه ره
                                      .  ک بووبت رهۆیه ر هه به دا، ئیتر له و ووته ت له تاژکردنی سیاسهکردن و رپۆر راڤه

موو ووت له دونیادا   هه،ومانی تیا نیهی گ وه ئه. نی جیاجیاوه دین الیهن  له چهکانه  پکدادانی دژهمینی ر زه تورکیا سه
ڵ یان گرۆپ له  ن کلیڤج، که به مانای کۆمه یه پی ده مکک هه له زانستی سیاسیدا چه( ،ملمالنکانهمینی  رزه سه
شداریکردنیان له  یه و به شیان هه کی هاوبه ندیه وه رژه وه گریدراون و به کان پکه ک له هۆیه هۆیه لک دی که به خه

ک کلیڤج  کرێ وه مانه ده ت، ئه شیره گای خۆمانا عه له کۆمهبت، چین، ئاین، شون،  وه ده  ی و روانگه  لهت سیاسه
کن به جۆرک  و ووته دژ به یه یه که هزه جیاجیاکانی ئه وه به تورکیاوه ئهته  ی تایبه وه م ئه به، )ماشابکرن ته
بته  ویتر ده ناوبردنی ئه  کان، له  هتی گا رۆژهه ته به کۆمه یه زیاتر تایبه م دیاریده  ئه.ن ده کتر ئه ی یه وه وی سرینه هه

کتی و  یه.  یه، که به کورتی کوشتنه له پناوی ژیانا دا هه نگه تی جه قیه گی له عه م تزه ره ئه. ی من وه  هۆی بوژانه
 ووسینه زیاترم ن ئه. رچووبت تایه به سه تا هه کرد، به هیواین بۆ هه ته کاریان ئه قیه م عه کی زۆر به پارتی بۆ مژوویه

و ووته له  نوسی سیاسی ئه ر چاره کردن له سه مین خۆشکردن بۆ قسه یه بۆ زه و هزانه ی ئه وه رکردنه سه بۆ به
                                             .داهاتودا

مکه  رده مرۆ سه ئه. ت ههلتوری رۆژ لتوری رۆژئاوا و که لتوردایه، که وه له نوان دوو که  تورکیا له رووی جوگرافیه
. یه له پکدادان کی درژیان هه لتوره مژوویه م دوو که ها ئه روه  هه. لتوره ناسراوه و دوو که می پکدادانی ئه رده به سه

بووری تی و ئا یه ندی سیاسی و کۆمه هه ندین ره کو چه وه نیه، به تیه وه  نھا له رووی جوگرافی و نود م ملمالنیه ته ئه
کانی  ، که شانۆی رووداوهته لمانیه دات ئیسالم و عه و دوو هزه خۆی تیا له قاب ئه مرۆ ملمالنی ئه ی ئه وه ئه. یه هه

                                                                             .تی کانی نو تورکیا خۆیه که ره شار و گوند و گه
ر به  ک سه الیه و هزه له ئه. یره له مژووی تورکیادا مرۆ له تورکیا حاکمه هزکی سه ی ئه میهو هزه ئیسال ئه 

ر  گه  له کاتکا ئه.کات تی عوسمانی ئه ی ئیمپراتۆریه وه شانه ی گه شه وه بانگه کی تره ئیسالمی سیاسی مۆدرنه له الیه
کانی بۆ  تی ئینگلیزه و هزه به یارمه وا ئه  ئهرنبندان مای ئیسالمی سیاسی مۆردر کانی سعودیه بنه هابیه   وه

می  رهه کانی تر به ی هزه ئیسالمیه ک زۆربه وه وه کی تره الیه. وه تی عوسمانی هاته کایه تیکردنی ئیمپراتۆریه دژایه
پ و   چهی هزه ی ووتانی تر کشه ک زۆربه ی رابووردودا تورکیا وه ده فتاکانی سه له حه. نگی سارده جه

ر به  وعیه سهپه شی کانی چه ره ربه سیاسی بۆ بهت ئیسالمیان کرده هزکی  وه سوپا و ده. بوو کانی هه مارکسیه
.                                                           م کاره له زۆر جگای تری ووتانی س روویدا  ئه.کان ته سۆڤیه

 وه، کانه کان چونه ریزی هزه ئیسالمیه په ت زۆر له چه کتی سۆڤیه مانی ترسی یه رلیندا و نه ڵ روخانی دیواری به گه  له
ن  که ش ئه ردووال دونیا دابه ی ئیپستۆلۆژیاوه، هه یه له نوان ئیسالم و کۆمۆنیزمدا له روانگه م هه کی زۆر که جیاوازیه(

  وه وه ئه ه  ر تی به ردووال بروایان وایه که میژووی مرۆڤایه هه. ک خراپ ، گروپکی چاک و یهک یه بۆ دوو گروپی دژ به
ی ژیان باشتر  وه وانی تر پویسته بۆئه ردووال بروایان وایه کوشتنی ئه وی، هه وان ببنه حاکمی گۆی زه روات که ئه ئه

ی بۆ  هوه تیکی میشل فۆکۆوه خوندن ی بایوپۆله بت له روانگه تم هه رفه ر ده گه م زوانه ئه م دیده ترسناکه به بکرت، ئه
تی  ر له پانتایی سیاسه  وه ئیسالم بوو به هزکی دیار و ملمالنکه،)شی تر  ندین هی هاوبه ها چه روه م، هه که ئه

م هزه دژ به  م دا چونکه ئه ه وتنه ملمالن وه به هزکی ترسناکیان له قه کان و سوپا که لمانیه وه عه لره. تورکیادا
کان به هزکی الدی و  مرۆ له تورکیا ئیسالمیه ئه. کانه نده مه  وه  ده رباز و شارنشینه ندی چینی سه وه رژه به
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چونکه . کات هز تر ئه م هزه به م نکلویه رۆژ له دوای رۆژ ئه ئه. درن م ئه ه رست و دژ به مۆدرنه له قه په کۆنه
ک له دوا  ته یه قامگیر نیه و حکومه ژار یان وورده بۆرژوان که داهاتیان به هیچ جۆرێ سه  تورک یان ههچینی زۆری

                                                    . ن که رزیان ئه تر نائومد و دووره په ی  کان هنده ه نده که گه یه
لمانی  ش که خۆیان به عه وانه ی زۆری تورک ئه یه زۆربه وه تدا ئه لمانیه هیر له نوان ئیسالم و ع کی تری سه تیه دژایه
ت  لمانیه ن و داکۆکی له عه که تی هیزی ئیسالمی ئه مانکاتدا دژایه م له هه م ئیسالمی نین، به نن موسمانن به دائه
ی  که مریکیه ی و چ به مانا ئه که نسیه ره به مانا فهت چ  لمانیه عه. ته لمانیه ی له تورکیا بوونی نیه عه وه چی ئه که. ن که ئه

تورکیا . رکوتکردن و پشلکردنی مافی مرۆڤ و نکلویکردن و زیندان و ئازاردان رگیز ببته هۆی سه نابت هه
که له  راییه قگه موو جۆره موته ی هه وه کو جیاکردنه ت به وه ی دین نیه له ده وه نھا جیاکردنه ت ته لمانیه عه. لمانی نیه عه
                     .ت سه ده
ن و  که وه ئه تی عوسمانیه وه شانازی به مژووی ئیمپراتۆریه که الیه لمانیانه له م عه نینه ئه ی پکه ی مایه وه م ئه به

کان بۆ  نه رمه ی نکویکردن و له جیونوسایدی ئه کشه. کانی ببینن نه تاریک و خراپه نین به هیچ جۆرێ الیه ئاماده
ندی  وه رژه ر به ن بۆ سه ده م ئه ه قه ترسی له رست و پ مه و هزانه به کۆنه په مرۆ میراتگری ئه مانکاتدا ئه نموونه، له هه

رووت  تی نیوه ن ناوی بنن، ووتی ئافره که زئه کان حه ک رۆژنامه و میدیا رۆژئاواییه تورکیا، وه.  ی تورکیا وه ته نه
وه ژیانکی  ت له تورکیا له پکه لمانیه ئیسالم و عه. رپۆشه  و سه رپکورته یان ووتی ده. ی داپۆشراوهت وئافره
رپۆش  بدو گوڵ که له زانکۆیه، چونکه به پی یاسای تورکیا له زانکۆ رگا به سه کانی عه کک له کچه یه. یران سه

                             . پۆش ستکرد ئه وه قژی ده وانی تر بشارته ی قژی له ئه هو و بۆئه نادرت، ئه
ی بۆخۆشکرد و  مینه ی زه نده وا گه کان بووبه هۆی له دایکبوونی ئیسالمی سیاسی له تورکیا ئه په تی چه ر دژایه گه ئه
ن  ی که پی ده یه و دیاریده ئه. ن نده کان گه لمانیه عهی  مان شوه کان به هه مرۆ هزه ئیسالمیه م ئه به. وی پدا بره
یه که  یه و پاره وز ئه ی سه رمایه ست له سه  به مه. س شاراوه نیه که مرۆ له وز ئه ی سه رمایه رمایه، یان سه شیل سه یه
 ه و وه ته نو ووته ردۆغان هاتوه ئهی  که وه بۆ پاپشتکردنی حیزبه نداوه کانی ووتانی که نده ئیسالمیه مه وه ن ده الیه له

 بلیون 5ی   به نزیکهیه که م بره پاره وان ئه ره ندک لکۆه الی هه .قامگیری دروستکردوه ی ناسه وه شانه جۆرک له گه
و  هوا خرا ئ رکار الببرن ئه کان له سه رکه حیزبه ئیسالمیه ک هزک له تورکیادا به کاردت، هه نرت وه  دائهدۆالر

کی  ک به خه ش ونایه مه به.  یران له بازار و ئابووری ووتدا بته هۆی قه نجامدا ده وه وه له ئه ره برته ده پاره ده
    .بت یران ده وا ئابووری توشی قه ر کار البران ئه کان له سه رکه ئیسالمیه دات که گوایه هه ئه
وه و برکی زۆری له ژر  ته ردۆغان کۆیکردوه سی ئه ی که که یایه خهت و سامانه  روه و بره سه وه ئه کی تره الیه له

                                                                .یان ناونوسکردوه ناوی براکه
موو  ه ههمرۆ ل کان ئه تورکه. یه کارهنانی زمانی ئیسالمیانه تی تورکیا به تی بمانا له سیاسه نکی تری دژایه الیه

برن  رئه کانیان له ووتانی تر ده ی ئازاری برا موسومانه رباره م و ناسۆری خۆیان ده میشه خه ساتکی تر زیاتر هه
ی  وه ک ئه  شوه وهترین  ودرندهن به ترسنۆکترین که تلوعامی مناڵ و ژنی کوردئه میشه قه مانکاتدا هه چی له هه که

                   .تی ئیسرائیلی دایه وه شی ده میشه له باوه تی تورکی هه وه وه ده ی ترهک الیه بت، له کورد موسومان نه
                                                                            

ی  ده کانی سه سته تورکیا له شه. وه بینته وروپادا ئه کتی ئه  رکیاو یهندی تو یوه تیه خۆی له په م دژایه نکی تری ئه الیه
چی به هیچ جۆرک ناتوانت ببته ووتکی   وروپا که کیتی ئه ندامی یه دایه ببته ئه وه وی ئه وه له هه رابووردوه

ی  شه کان بدات، نه گه  نه رگا به ئازادیهکانیان بگرت، ه رز له جیاوازیهبنت، نکانیا  تیه مایه نه دان به که. وروپی ئه
 ۆمر ر ئه گه تورکیا ئه. وه مکاته ی که که ره  ی سوپا تۆقنه یه ژماره  هوه، نه ئاماد موان وابکاته ئابووری دیموکراسی بۆهه

ت پاش هاتنه  ه تایبهندام بوون نائومدبت، ب ئه کجاری له نگه بۆ یه وا ره ر بدرت ئه سه نگی له وروپا ده کتی ئه له یه
نی ال ر گه چی تورکیا پۆز به سه  ه دانانت کوروپی وروپا تورکیا به ئه س له ئه که. نسا ره ر حوکمی سارکۆزی له فه سه

نی ال ن گه تیکردنی تورکیا له الیه یهی دژا کیانه ره و هۆکاره سه کک له یه. وروپیه دات که گوایه ئه دا لیئه که تری ناوچه
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رز و پر له رق   په کانه دابراو و دووره م خه ئه. وروپایه کانی ئه جبووه وست و ژیاری تورکه نشته وه ههوروپا ئه
میشه به چاوی رق و  و ووته هه کی ئه وت که خه رکه م بۆ ده وه ئهمسا  ردانما بۆ نه ن، هاوینی رابووردو له سه  وکینه

                                         .ژین کانیش له جۆرک له گیتۆدا ئه رکهن، تو که یری تورک ئه وه سه گومان و ترسه
ک ووتک که حیزبکی ئیسالمی  ه  تورکیا و. کانه تیه ندیه پ له دژایه یوه ککی تر له په مریکا یه  تورکیا و ئهیند یوه په 

. مریکان خۆ و دژ به ئه ربه وتی له جۆرکدان که گوایه ووتکی سه سوکه  له کار و ههمیشه تیا حاکمه هه
ودان  ماس له ریزی تیرۆریستاندایه، پالپشتکردنی حیزب الله، هه ره له کاتکدا حه نقه بانگھشتکردنی خالد مشعل بۆ ئه  

ی  کارهنانی بنکه دان به به نه که له تورکیا، رگه  جولهتیکردنی ڵ ئیران و سوریا، دژایه گه ندی له یوه وکردنی په بۆ پته
مریکادا  ڵ ئه گه ودان له ندی پته یوه ی که له په و ووتانه تی ئه  کک له سیفه یه. وه له روسیا ربازی، نزیک بوونه سه
وره له  ک براگه میشه وه مریکا هه ئه. مریکاوه ست ئه نه ده ی خۆیان بخه کی زۆر سیاده یه بت تا راده یه که ده وه ئه
ی ی تورکیا گله. بت یراندا ده مریکادا له قه ل ئه ندی له گه یوه خۆبت، له په ربه وێ سه یه مرۆ ده تورکیا که ئه. ندیدایه یوه په
کی  یه ادهکو تا ر خۆیبوون به ربه یه بۆ سه شه ک بانگه مه نه وه به کورد، ئه یگۆرته ریکه ده مریکا خه کات که ئه ئه وه ئه

                                                       .یه وه زۆر پارانه
 کات لی تورک ئه ری گه روه ناشیونالیزمی تورکی که باس له سه. تیه بریتیه له ناشیونالیزمی تورکی م دژایه شی ئه دوابه
کان وه له دۆخکی رقاوی و  ن و یونانیه رمه  ت کوردو ئه النی تر دروستبووه به تایبه ر جیونوسایدی گه  له سهکه
وه،  ه لمانی توندر عهوه،  ه  توندریوه، سوپا  ئیسالمی توندرهمرۆ ووتی ی ئه تورکیا.ژی فۆبیادا ئه رستی و زینه پهز گه ره
              . ئیرزا ک جه ، وهری ناوخۆ و شهپچران   ره راخی خلیسکانه به و ووته له قه وه، بۆیه ئه نایزم توندرهیوناش
م  م زۆر که ی پکدادان، به رچاوه یه ببته سه ی هه وه ری ئه گه تی که ئه کانی تری دژایه کک له خاه وه یه کی تره الیه له
ره  و شه ر بتو ئه گه ت ئه یه به تایبه  و سوننه نوان شیعهری  وان و میدیا، شه ره  لکۆهیر باسوخواست وته به که ده
ن که به خراپ  وی هه له ی عه کی زۆر له شیعه یه له تورکیا ژماره. وه راست بگرته تی ناوه کانی تری رۆژهه شه به

کرد  ی کورد نه د و کشهمن باسم له کور. گای تورکی تورکیادا تین له نو کۆمه موو دژایه مانه هه  ئه. کرن ه ده مامه
  . وه پویستی به باسی جیایه چونکه ئه

 ئایا .گۆرت له کاتکا تورکیا هزکی دژ به گۆرانه دونیا ده. کات ئه ه دا مامه م هزه دژانه ل ئه گه ئایا تورکیا چۆن له
ری ناوخۆ دته  و، ئایا شه وندرهبته ووتکی ئیسالمی ت کات، ئایا تورکیا ده کجاری پشت له رۆژئاوا ئه تورکیا بۆ یه
                                                         ...................................................!وروپی بته ووتکی ئه ئاراوه، ئایا ده

    
           

 
 


