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ش    ننامهیپهيما تی عوسمانی دا.  نساڵ مۆری    100ناوبراو، پ تدار ئهتاتورک  ا به چارەنووسی دەسه
کی نوێ داوای  به پشت بهستن به ميراتی عوسمانی ،  به ئهردۆغانيش   کرد.   دانوسانی لهسهر سنوور

نانه دييه؟  ی عوسمانیدەکات. ئايا له دايکبوونهوە  و بهرفراوانتر   ناوچهيهکی گهورە    .شياوی ه
 

 بهندی يهکهم: پهيماننامهکه 
 

له   Sèvres  له   10.8.1920  ڕۆژی   بهناوبانگی  Versailles   نزيک  کارخانهی  کی  هۆ له   ،
له   بوون  تورکی  شاندی  چاوەڕوانی  جيهانی  جهنگی  سهرکهوتووەکانی  زە  ه نهرانی  نو  ، فهخفووری 

هوە. نزيکهی دوو   پهڕساڵ  ئهستهنبو کهوتنامهی ئاگربهستی «مۆدرووس»دا ت ، که شهڕی  بووە  بهسهر ر
تی عوس وان ئيمپراتۆری بهريتانی و دەسه رسايی و پاريسن  ..مانی تهواو بووە، دووساڵ دانوساندن له ڤ

ژووناس ز Ellinor Morack خاتووی م وان ه سهرکهوتووەکان    ە دە " کۆنفراسی ئاشتی گهورە لهن
دا کرد" واته  زە دۆڕاوەکان بهشدارييان پ نهکرا"..   " دا له پاريس ، که ههر خۆيان بهشدارييان ت ه

زە دۆڕاوەکان لهتهک ئ تی عوسمانيش بوو. له زنجيرە ه مانيا و نهمسا و ههنگاريادا، دەسه ی  دراما  ه
بۆ بينهرانی تيڤی  دووبارە ئهم گرتهيه   وەتهن سانسين/ تۆ نيشمانهکهمی»  /Vatanim Sensin تيڤی « 
شکهش کرايه   تورکی  کی تهنگهوە واژۆيان    ..وەپ هوە هاتبوو، به د شاندە س کهسييهکهی له ئهستهمبو

بوونی   نهکهدا ديارە جهنهڕاڵ هادی پاشا،وەزيری جارانی تورکی بۆ ف کهونهکه دانا.(وەک له و لهسهر ڕ
کهوتنامهی ئاشتی دەکات.و).   گشتی،ئيمزای ڕ



ی و پزيشک و فهيلهسوف " ڕەزا   له گرتهيهکی فيلمهکهدا خواستی  ئيماندارانهی ديبلۆماتکار ی ئهستهنبو
".    تۆفيق" خسته بهر باس.... ن ک که  "دەبا واژۆکهم ئاشتی به ی بۆخۆی  خواست   :نههاته دی. مۆراک دە

وايه"   ت  بووب لهدايک  بهمردوويی  وەک  دواجار   » فهخفورييهی  دەشکپهيماننامهکه  ئهو  له    وەک 
هکهدا  پهيماننامهکه  هۆ دەکر  دانراوە،  له اليهن   ، لهاليهن کۆستهنتينۆپۆلهوە  ێ واژۆ  له  وە ئهنقهرە   نهک   .

ه     George Curzon زنجيرە تهلهفيزيۆنييه تورکييهکهدا وەزيری دەرەوەی بهريتانيا  ددان دەن به خا
  الوازەکانی دا.  

ی   کهمال،کهدواتر به ئهتاتورک  له اليهن مستهفا  ەوە    1920ئهنقهرە ئهو شارە بچووکهی ئانادۆڵ که له سا
ک ن وەيهک    ناسرا، کرا به شو دا ئهنجام دەدرا..بهش وەک  دەرکهوت  کۆبوونهوەی نهتهوەيی گهورەی ت

تان له کۆنيستانتيناپۆل تی تهنيا لهسهر کاخهز بوو  ، حکومهتی دژی کابينهی سو  .که دەسه
 
وەشانهوەيی ئيمپراتۆريهتهکهی نهخش کرد "  سيڤهر"   هه

تهکه  پايتهختی  ت و    : ئيمپراتۆر زە سهرکهوتووەکانهوە داگيرکرا بوو، ناوچهکان له ڕۆژهه لهاليهن ه
و   فهرەنسا  ی  کۆنترۆ ر  لهژ ههمووی  بهغدا:  تا  ديمهشقهوە  له  قاهيرە،  تا  مهککهوە  له  باشوورەوە 

کهناری  يه بهريتانيادا و  ئيزمير   .Ägäis    يۆنانييهکانهوە زە  ه سيڤهر  .  يه بهدەست  ئاشتی  پهيماننامهی 
وەشانهوە   .يهوەدەستی سهرکهوتووەکانی شهڕی جيهان خسته قوله مستی  هی  ک ئيمپراتۆرە  و دابهشکردنی   هه

خاتوو  ژوونووس  م و  به     Ellinor Morack   تورکۆلۆگ  دەبات  ناو  کهوتننامهکه  "دوا  ڕ  : دە
 ."ڕاچهنينی ئيمپرياليزم

تهکهم" کی شوومتر بوو بۆ و ن ڕۆژ ان. شاندەکهی حکومهت بۆ واژۆکردن له ئيستهنبوڵ واژۆی  دو
نن".  دەستهسڕی کاخهزی سيڤهر يان کرد بهب ئهوە    چاويان بتروک

تهوە   ندر ک دەخو ناونيشانی ڕۆژنامهکهکان وەک له زنجيرە درامای " وەتهنم سهنسيين" دا بهدەنگی مندا
دوا  ناپاک نيشان دەدەن، که  کانی وەک  جاڕی    تر لهاليهن حکومهتی ئهتاتورکهوەرەزا تۆفيق و هاوڕ

داوە.    ل
تهنهت    ی:" حکومهتی سه تهوە ههروەک مۆراک دە ن دا هيچيان بۆ نام کدا نهبوو،    1920لهو له دۆخ

وەيهبتوان   ش و    کبههيچ  دروست  ی  کۆنترۆ بۆخۆيان  ئهوان  بکهن؟  چ  دەبوو  دەی  بکاتهوە.  ڕەتی 
ی  ونکه ئهوەی  چ  و،  دا نهبو نتهواويان بهسهر لهشکرەکهيا مابوو، له خزمهتی کهماليستهکان دا دژی ئهوە  ل

وەبهرنبوون،   بهڕ پهيماننامهکه - شهڕ  توندەکانی  مهرجه  به  گهورەی   يه  پم  به..دژ  کی   بهش
Thrakiens  و Edirne  ژايی کهناری ردين بۆ فهرەنسا،    Ägäisو به در کهوته يۆنانهوە. ئورفه، م

که   نوێ  هتی  دەو دوو  وان  لهن دەکرێ  دابهش  ئانادۆڵ  تی  رۆژهه  . ئيتاليا  بۆ  ئانادۆڵ  رۆژئاوای  و 
ن   .ئهرمينيا و کوردستاندادەمهزر

ونهتهوەييهوە   قوستهنتين،  /لپ ۆکۆنستانتين  تييهکی ن وەبهر ر بهڕ ته ژ اوچهکه  فهرەنسا و بهريتانيا ن  .دەخر
ستا  دابهش دەکهن وان خۆيان دا،بهسهر ئهوەی ئ راق، سووريا، ئهردەن، لوبنان و ئيسرائيله    له ن ناوی ، ع

. 
ژووييهوە،  Vatanim Sensin  / وەتهنم سهنسين"   که لهچهندين درامای تهلهفزيۆنی به پاشخانی م " يهک

هی ڕابووردوودا له تورکيا بهرههم    10لهم  که   شهاتهکانی خانهوادەی سا نراوە: ڕووداو و پ  Saga ه
  .لهاليهن يۆنانهوە داگيرکرا  1919که له  ،ە Izmir ياخود    Smyrnaا لهسهر قهد ئه  59له 

سهرەکی  خاتوو   ناوەڕۆکی  وان  ن خۆشهويستی  له  کباس  هيالل ن تورک  ڕی  شۆڕشگ و     Hilalی 
له سيڤهردا کهموزۆر هاوجووتی ههقيقهته    پهردەی ديمهنهکه .     Leonidasی يۆنانی ليۆنيداسک ئهفسهر

ژووييهکهيه. له تورکيادا پهيماننامهکه تا  ندنه  م  .ئيمڕۆ مادەيهکی خو
ری بووين؟  " مه جاران ف ک بووە و  دەمانزانی  ئهوەی ئ مه  شهڕ  ی ي" ئهمه بيرەوەر بووە بهسيڤهر  بۆ ئ

Belma Bagdat ردە تکارەکهی   و م ژوويان دا."    ە،  Hayko Bagdat  نووسهر و کار له وانهی م
تهکهمان و ئهتاتورک  گۆڕی    ی دوايی  لهسهر  نمان ههيه،  فڕ د ئازادی  کی  نيشتمان ستا  ئ و  کرد  قوتار 

 دامهزراوە".  ئهرمهنييهکان
 
  



نهيهکی ترسناک   پهيماننامهی سيڤهر وەک و
 

 
 

ک له قوتابخانهی تورکيا ،پهيياماننامهی سيڤهر " ههر مندا لينۆر مۆرەک دە ری دەب  وەک ئ وەک   ف
له   باس  ژوونووسه  م ئهو  ترسناک".  نهيهکی  ـ     "و کۆی  سيندرۆم  Syndrom" سيندرۆمسيڤهر   ،

نرێ،    ". دەکات. و   سيڤهر  - نيشانهکانی نهخۆشييهک ههروەها دە : "ئيمڕۆ له زانستی سياسيدا بهکار دەه
ستا ڕۆژئاوابۆئهوەی بۆ زەکان و ئ ک نيشان بدەن، کهوا کاتی خۆی زله ياخود بهکورتی    چوون و ڕامان

تانی تر  و خۆياندا دابهش بکهن  مرخيان لهوە خۆش کردووە،ههموو و  . "ئانادۆڵ لهن
زە نهتهوەيی  بيرو  بهههقيقهت ههر ئهم   کی زۆری کۆنپار بۆچوون و باوەڕە که ههتا ئيمڕۆ له اليهن بهش

ز  ه نهتهوەييهکانهوە  و  تهوە.دەبهخشە  ،    ر سيڤهردا  پهيماننامهی  بهسهر  ڕێ  بگ ک  چاو مرۆ  ئهگهر 
ن:   ب بهڕاستی  دەتوانين  نييهبهههرحاڵ  ناههقيان  ئيدی  ئهوانه  ه   .  ههو  لهڕاستيدا  بۆ  هبه  بوو 

ت. ئهوەی  رەدا لهبير دەکرێ: کات ئهوە واژۆ کرا، له  ناب  دابهشکردنی و کدا  ل شياوی    ههموو بار
کردن نهبوو  بهج  ..ج

لهگ ئهنقهرە  له  ئهتاتورک  و  بوون  جهنگ  دەستی  ماندووی  بهريتانييهکان  و  پاشماوەی  هفهرەنسی  ڵ 
کخستنی بهرخۆدان بوو.  زەکانی عوسمانيدا خهريکی ڕ ڕۆژ پاش ئهو واژۆکردنهکه، کۆنگرەی    9  ه

تانهوە دەنگيان به پهيماننامهکه داوە،   نهتهوەيی ڕايگهياندن ههموو ئهوەی بهناوی ئهنجوومهنی تاجی سو
ی   تی ڕووداوەکهی سا ەوە پهرلهمان  1920ناپاکی ههرە گهورەن. لهبهرئهوە دوو ساڵ دواتر به کاريگهر

ت خس تان «واحدين» ی له دەسه   .ت دوا سو

هتی فرەگهالنی    به ئاگايی و هوشيارييهوە  کۆماری تورکيای ئهتاتورک( لی دەو خۆی به دژە مۆد
سهری ئهتاتورکدا نووسراوە.و".    ,." ) عوسمانی دادەنا نهی که ڕە لهتهک و  ئهم د

ژوونووسی تورک مازی م ڕ   "کورد باوەڕی وايه  -ياکتام تورکيه کی شۆڕشگ م ی  ه بانگاش ههموو ڕژ
بهتهواویکردووە که  و    ،  نييه  ڕابووردووبپچڕاوە    پهيوەندی  زۆر    ەوە.ه  جۆرە    ان زانستکارله  بهم 

باوەڕيان  زۆر  کی  ن هته   سا حا ياکتام  کرد".    بهم  کورد  ـ  تورک  ژوونووسی  م بيروڕای  ئهمه 
مازە/ ڕانهوەی  ه.  Yektam Türkyilmaz تورکزا ژووی گ و ئاتاتورکی    و تراوماسيڤهری  ناوبراو م

ڕ دەزان   .رزگارکهری شۆڕشگ
، به  به    خۆی   کۆمارە تورکييهکهيان به هوشيارانه  دادەنا  هتی فرەگهالنی عوسمانی  دەو کی  ل دژە مۆد

مانان   تان که خۆی به خهليفهی ڕابهری رۆحی و حوکمداری ههموو موس . ئهم  دەزانی ڕابهرايهتی سو
ئهتاتونتراديسۆ  به  ناسراو  مستهفا  کهمال  هوشياريه  به  تورکان  باوکی  مهيدانهو  يهوەرک،  نايه     ە. ه



که ست:  ف قهدەغهکردنی  التينی،  ئهلفوبای  ڕەوکردنی  مهته    پ هه ئهو  بهرچاوی  نموونهی  ئيمڕۆ  ههتا 
يا وەک  م  رنيزمهيه.. به مۆد رايهی  کهماليستهکان  ک خ ژووەيه که  م ئهو  ئهوە   ": دە تورکيهلماز  تان 

تی عوسمانی   بکهين وا بکهن باوەڕی پدەيانهوێ   وان دەسه تی له ن م من باوەڕ دەکهم بهردەوام . به
 ".وەردەگيرێ به گشتی    یبايهخدارترە لهوە   و کۆماردا
 

هت  دووهم :   ڕۆحی نهمرانی دەو
 

ههر   عوسمانيزم   " دە ماز  تورکيه ک ماوەياکتان  لهسهر  ژينهوەيه  تو خهريکی  ناوبراو  شتاری  و" 
له زانکۆيه  مامۆستای  و  عوسمانی  هتی  دەو کۆتاييهکانی  و  له     Daku University ئهرمهنييهکان 

ستا له بهرلين دەژی  .ئهمهريکا و ئ
هتی عالی" سهدەی   تهوە گازينۆی ئهفهسهران و سالۆنی " دەو مستهفا   .19چهمکی " عوسمانيزم" دەگهڕ

دا بۆ ڕزگارکردنی  کهمال يهکهم ريفۆرمخواز نهبوو" ناوبراو به عوسماني زم وەک بيرۆکهيهک سهری هه
هتهکه  وەشانهوە  ئيمپراتۆريهتهکه، کات دەو ژی بهرەو هه هی کهوته ل ۆ   ".  گ

ی    19له سهدەی   يۆنان سا دەکرد.  داوای سهربهخۆيی سياسييان  بالکان  تانی دەڤهری  دەهات و تا  دا 
نا.    1878 سهربياش    1882ڕۆمانيا ،    1881ات ،بولگاريايشی بهدوادا ه  1878سهربهخۆيی بهدەسته

کی گهورەی ئيمڕۆی يۆنان نا. لهڕاستيدا بهش    Tkraken & Mazedonien سهربهخۆيی بهدەسته
تی عو ک بوون له دەسه هتی عالی لهگۆڕناسبهش م بزافی سهربهخۆخوازی ئهم خهونهی دەو  ..مانی، به

سيستهمی ساڵ  سهدان  ژايی  و    - بهدر کريستيانی  کهمينهی  ئهرکی  و  ماف  کخستنی  ر ی  ههو ميللهت 
گهی  کی ميللی لهگهڵ  دا به    جولهکهی دا. ميللهت ر کس ه ئاينييهکان و ئۆرتۆد تهرجهمهکردن به کۆمه

پا  - ئۆرتۆدۆکسی ی  با سهرۆکی  لهگهڵ  ئهرمهنی  کی  يهک و  کۆنستهنتيناپۆل  پاترياکی  ترياکی  يۆنانی 
وەی ئهم ميللييهتهدا جولهکه و کريستيانی سهربهخۆيی دياريان ههبوو  ..ئهرمهنی کی   .لهچوارچ دەبوو باج

هت بهدوور بن. له سهدەی   دا ڕەخنه له سيستهمی کۆنی   19زۆر بدەن تا له خزمهتی سهربازی و دەو
تی  که پروپاندەی ب  " زيادی کرد،    ميلليهت و بزافی ئۆپۆزيسيۆنی " جۆن تورک  ت يرۆکهی ناسنامهی هاو

 رد. عوسمانی" دەک"
 

تی عوسمانی دا، ههنگاو بهههنگاو ههتا دەستووری  "   تهنزيمات" بهقۆناخی ريفۆرم دەوترێ له ئيمپراتۆر
ی   تان  1876سا تی سو ر دەسه ههتا ئهو کاته پاش     -زامن دەکرد   ی مافی يهکسانی ههموو رەعيهتی ژ

روتهسهلی قسه لهسهر ئهمه    دوو ياساکهی له کارخست.  ماوەيهکی کورت پاشا عهبدلحهميدی  دواتر به ت
ی    30قسه لهسهر ناسنامهی گشتگری عوسمانی نزيکهی    - دەکهين  ،دا  1908ساڵ مايهوە ههتا له سا

ڕايهڵ و   گرەوەيهکی گو تانيان گۆڕی به ج تی سو  .دەستوور کهوتهوە گهڕسهرلهنوێ  تورکی الو دەسه
 
مه عوسمانينی خاوەن " گهردترين  ئ  "بيرکردنهوەين جۆری ب
 

: له پهرلهمان ماز دە ردراوياکتان تورکيه بژ ی هه نهرانی يۆنانی و ئهرمهنی و  به يهکسانی  دا  ی نو نو
مانهکانيان دا. له   جياوازی  :  واتای وايه   عوسانيزم      1912-1908جولهکه ههبوون لهتهک هاوکارە موس

تنيکی هيچ بايهخی ن ژوونووسی ناوبراييمهزههبی و ئ نتی ئهو سهردەمهی    و  ه. م چهندەها تهن ديکۆم
نور ئيبراهيم ئهفهندی ستايشی ز  1909ی  هی سا  -ی  هکانقهوان  يهک له    کۆکردۆتهوە. لهسهر ری  ۆت

ت و سوپا  مه عوسمانی خاوەنی باشترين دەو  .."بيرکردنهوەين جۆری  کات..." ئ
و سياسی رەزا تۆفيق له پهرلهمانی نوێ    ههروەها دکتۆری الو.نيشتمانپهروەری دەستووری عوسمانی 

تۆمارکردنی قهوانهکه ئهو له سيڤهر به واژۆ لهسهردانانهکهی مۆری نا به کۆتايی    ساڵ دوای  11دايه.
هتی عوسمانييهوە  .دەو

 



وانهد  ن دا و که لهاليهن    الهو  ئهرمهنييهکان  کوژی  دۆڕاندنی يهکهم جهنگی جيهانی ههيه لهگهڵ کۆمه
ش چهند سا ناسنامهی   کخراو بوو، ئهو تورکالوەی تا پ گشتگر الی گرنگ  سمانی  عوتورکی الوەوە ر

  . بوو
کی تر کۆبۆوە. "ئهنجووپهرلهمان    له ئهنقهرە    4/1920له مانگی    هتی فراوان " ی  يهنی نهتهوا مجار

  " .کرا هوە داواکتورتاکه لهاليهن ئه 
تهوە  .دا بهزەقی بهرچاو دەکهوێ 1909گهورەترين جياوازی لهگهڵ پهرلهمانی  ڕ " نه  : تورکيهلماز دەگ

نهرانی   نو بووە،  ئيتنيکی  فرە  ئهوەشدا  لهگهڵ  نهبووە.  دا  ت نه هی جوولهکهی  و  نهرانی کريستيانی  نو
 .گرووپهکانی: عهرەب و کورد و چهرکهس" بهشداربوون

تنيک  " ش، بهرخۆيان دۆزيبوەوەعوسمانيزم" وەک چهترێ، له سايهيدا چهندين ئ گومان    -دەژيا   ەو پ ب
  .به سنووردارييهوە 

ندنه   " وەی کهماليستی بۆ عوسمانيزم بريتييه لهوەی ههميشه گرووپی جياواز جياواز کۆدەکاتهوە،  خو
ئيسالمی   بهتايبهتی  و  ئيسالمه  باسی  باس  ستا  ئ م  لهسهر    -به قسهکردن  ئهوەی  گای  ج له  سونی. 

يان خۆشترە باس له ناسيۆناليزمی سونه بکهن... ئهگهرچی پلوراليزمي شه،  ناسيۆناليزمی تورکی بکرێ، پ
يدا چيتر ل  يان نت  .وەهبۆ کريستيان و جولهکه ج

کی  "نيشتمان  : دە تهوسهوە  به  بهگدات  و   هايکۆ  ن    ئازاد  فڕ د و  چنراوە  خۆش  گۆڕی  هه لهسهر 
ت. ک  ."ن ئهرمهنيهکا مهتی  ۆبا ئهتاتورک بهرپرسی کوشتارەکهش نهب ماری تورکيای الو سوودی لهو هه

شتر هی  کوشتنه دی . " کۆمارەکهی پاش کوشتا ندرا، ههموو ئهو شتانهی پاراست کهوا پ رکه دامهزر
 . "بۆ سامانی کۆماری الو  بهردی بناغه ئهمهش بووە .'مهنييهکان بووهرئ

:" لهکۆتايی جهنگهکهدا ئهو ئهرمهنيانهی مابوون   دەدات و دە ژەی پ ژوونووس در لينۆر مۆراکی م ئ
ی مهزهه ."گهڕانهوە :" بهپ بوون   ب دە ئهوانه    زۆر جياواز  بوو لهگهڵ  دروست  دەستبهج ههرا  و 

کی زۆريش ههبوون که سوودمهندبوون   نهکانيان و نيشتهج کرابوون. ديارە کۆمه خه نرابوونه شو ه
ت و کارخانهکانيان دا   ٠. "له کوشتارەکه و دەرپهڕاندنی گريکی/ يۆنانی و دەست گرتن بهسهر و

 
ی  لهناوەڕاستی يهکهم جهنگی   هانيدا تورکی الو بڕياری لهناوبردنی گهلی ئهرمهنی دا... حکومهتی نو ج

ستادا نزيکه     60,000ئهنقهرە بيری لهوە نهکردەوە قهرەبووی ئهو کهمه ئهرمهنهی ماون بکات. له ئ
ی ڕەگی  ن ههزار ئهرمهنی له تورکيا دا دەژين. زۆرينهيان له ئيستهنبو  . تراومای کوشتارگهلهکه به قو

  ...اوە داکوت
ئهرمهنه  نهکات  ئهوە  بينی  ت کهس  ئهوەی  ک    ،بۆ  ردمندا م وەک  گداد  ب و     "هايکۆ  شهقام  لهسهر 

ن کو به   " ماما  " دايکی به  هکان کۆ هکی خاچم ههبوو  يتورکی. ملوانکه  ئهنه/ دايه به    بانگ نهدەکرد به
ر کراسهکهمهوە لهملی بکهم  .."چی بۆنهشم دەزانی  ، دەبوو لهژ

 
زە براوەکان دا له لۆزان...  کهوتنامهيهکی نوێ لهگهڵ ه  ڕ

 

  



  
ندران مستهفا   .س ساڵ دوای کۆنفرانسی سيڤهر دووەم کهمينهی گهورە ، گريگهکانی ئانادۆڵ دەرپهڕ

پتامبهری   س له  کرد.  پ  پاشهکش  گريکی  لهشکری  سهرکهوتوانه  ئهتاتورک  دوا  1922کهمال  دا 
شت و  سهربازی گريکی ئاسيای بچووکی   ه زە سهرکهوتووەکانی جهنگی جيهانی له لۆزان    1923بهج ه

نو  ئهنقهرەدايپهيماننامهيهکی  حکومهتی  لهگهڵ  ئهمجارە  بهست،  کۆماری    .ان  و  خرا  پشتگوێ  سيڤهر 
ئيمڕۆ   ههتا  و  نرا  دا  پ ددانی  ڕۆژئاوا   له  خۆيهوە  سنووری  به  سهربهخۆ  کی  هت دەو وەک  تورکيا 

دانيشتوان  يۆنان   / گريکالند و  تورکيا    بهرقهرارە.  کردنی  وگۆڕپ ئا  " لهسهر  کهوتن  مليۆن   ."ر نيو 
ن و نيو مليۆن ئهرتۆد  ويست بوو يۆنان بهج به مان پ رەدا بڕياردەر بوو،  موس ۆکسيش تورکيا. ئاينن ل

ندران تهنانهت ئهو کريستيانهی به تورکيش قسهيان دەکرد له ناوەندی   .ئانادۆڵ دەرپهڕ
کۆالری واته به نزيکهيی ب بايهخی    " ين..س کوالر ناو بن هتی کهماليستی به س زەحمهته بارودۆخی دەو

هت بۆ ئاي هته با ی ههيهدەو م ئهم دەو ندە زۆر تهناي. به ار  يهت کهوا ئهو بڕنهخی زۆری بۆ ئاين ههس ه
ت  مازە.  .."دەدات ک له ترۆپکدا ب  ..ئهمه قسهی ياکتان تورکيا

هدا کۆماری تورک   تان  کا جياناخۆی  لهم خا هتی عوسمانی. سو تی دنيايی و  له خۆيداتهوە له دەو دەسه
گری   غهمبهر ، ئهو ئهوەی لهبهرچاوگرتبوو بۆ  ڕۆحی کۆدەکردەوە.. وەک خهليفه و وەک ج محهمهد پ

مان  گهی ههموو باوەڕدارانی موس  . سهرۆکايهتی ناوبراو به ئوممه/ کۆمه
ت محکو رۆحانی لهتهکيدا  تری    کیهتی تورکی دەستبهرداری ئهم داوايه بوو،ل لهوە خۆش نهدەبوو دەسه

ت. دوای ئهوەی پهرلهما  ی    ن،ب تانی     1922سا نهرانی پهرلهمان کوڕی  لهسهدوا سو ر حوکم البرد، نو
بژارد به خهليفه کی تر له ئهوەی پاش دوو ساڵ  ههر بۆ  ،مامهکهيان هه تی بخهنهوە  جار  ..دەسه

بهردەوا ماز  کهماليستهکان  مه تورکيا خهالفهت  ری  البرد   ی "  دەستهبژ مهزههبی  دژی  خۆشيان  و   "
م ئهمه بهو   ی خۆيان    مانايه نا، کهوادياريکراو وەستانهوە، به ری نوێ ساز    بهد کی دەستهبژ مهزههب

رە بهدواوە ئيمام   ."بدەن ئهم ئهرکهيان کهوته سهر.    ی کران و  وەزارەتی کاروباری ئاين سهر به    هکانل
نی   سا له  تورکی  30بانگدان  به  کرا  عهرەبييهوە  له  له   . ەوە  ک  به جۆر  "  : دە مۆراک  ئيلينۆر 
يهک  ئهمه  گهورەی  جۆرەکان  جهماوەری  شوازييهکی  پ ئهوەشدا  لهگهڵ  نهبوو،  کوالر  س ريفۆرمی  هم 

نا   ."بهدەست نهه
 

تی   رەشدا تهنيا پشتی دەبهست به دەسه هت بڕياری لهسهر ئاين دەدا، ل تی عوسمانی دەو ههروەها دەسه
هتی نو تان وەک خهليفه ، وەک سهرۆکی ئاينی . وای دادەنا که دەو ،   هخۆی ڕەوا بينیبڕۆژئاوايی    یسو

ئايينيدا  ربڕيا کاروباروباری  خۆی هکه ئايينبۆ  ڕەوايهتی    بهب  بدات،  له  ئهمه .  ی  ڕاستيدا    تاکه   شله 
کشکاندن  لينۆر مۆراک ئهمهش . ی ههبوو تراديسيۆنه ئهو  بوو لهگهڵ  ت  ه. قسهی ئ
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 ٢ـ ٢بهشی 
  

تهوە به ئايينی يهم: ئهنقهرە دەب  ...بهندی س
  

ڤهر و    100ئيلينۆر مۆراک جهخت دەکاتهوە   ساڵ دوای يهکهم دانيشتنی ئهنجوومهنی    100ساڵ دوای س
ئاينینهتهوايهتی له شاری   ته  دەب ت زياتر  تا ب هتی تورکی  دەو ی ،  ئانادۆ تی    و  ئهنقهرەی  ئيمپراتۆر
هت  له  -یت ه ئهنلئيسالمييهکهيهوە   -هعوسمانی # به دەو له    بهههرحاڵ. "  بوون   سهرمهشق   وە بهرەو به مۆد

نی   ی دەوترێ   50و    40سا دان   ی)تورک   - سياسهتی ئيسالم(  ،کانهوە ئهم بزاڤه ههيه که پ بهواتای ههو
کهوە دانی ئيسالم و ناسيۆناليزمی تورکی بۆ پ   ."گر

نت نی    -ی ئيسالمیزکتومت وەک س   بدرێ   بانگ   هوە دووبارە ەوە له مزگهوتهکان  50عوسمانی. که له سا
بهرەو   به  ئهم  "بيستراوی"  گهی  به زياترين  عهرەبی،  مزگهوتی    زمانی  ندگۆی  ب له  چوونهيه.  ش  پ

کی باشی  ابهدەگمهن به کو  ،لينبهر  شههيدليک له ت ک    . ئهم مزگهوتهدەنگ دەداتهوە ليت ش چهند سا پ
ئايني  دروست    کانهيدامودەزگا  عوسمانی  ستايلی  به  دروستی  به  دراوە،  دامهزراندنی  راوە،  کبڕيای 

بينايهی  ئهو  وەبهرايهتی   ههروەک  نهواستراوە    تهنيشتی.   بهڕ هه ئهتاتورک  نهی  و رە  زی  ل م بهسهر 
و ی عوسمانیەبهرانهوە،بهڕ کو ئا  ..، به

شههيد  شههيتليک/  وەرگرتووە،  مزگهوتهکه    Sehitlikناوەکهی  عوسمانييهوە  سوپای  کهسوکاری  له 
بهشداری   بهکردەوە  که  تورکی الو/ جۆنتورک،  دوو سياسی  دا  ويان  لهن رەيه،  ل گۆڕەکانيان  ئهوانهی 

رە له بهرلين لهاليهن ت  .يرۆريستانی ئهرمهنهوە کوژراون کوشتاری ئهرمهنيان کردووە، ل
  

نی   ندەرس لهسهردەمی سهرەک وەزيران    اکاند   50ئهوەی لهسا کرد، له    دا،  م نی  بهبانگ دەستی پ سا
ڤرن دا وانهی ئاينی    ههشتاکانهوە بهردەوام بههای زياتر وەردەگرێ.  لهسهردەمی سهرۆک جهنهڕاڵ ئ

ستا ئيسالمی  .داندا دوور بخاتهوەيويست ئيسالم لهمه ي کرايهوە. ئهتاتورک دەسهرلهنوێ بهفهرمی  ئيسالم     ئ
 .دەچنه پهرلهمانهوە سياسی 
ی   ئهربهکان  1996سا ردرا..پارته    نهجمهدين  بژ هه وەزيران  بهسهرۆک  رەفاههوە  پارتی  لهاليهن 
ی  مييهکهی قهدەغه کرا. وەک ميراتگرەوەيهکئيسال دانپارتی «  2001سا » کورتکراوە  داد و گهشهپ

ندرا. سهرۆکهکهی ناوی (  ئاکهپه  ستا ههميشه و به  رەجهب تهيب ئهردۆغاندامهزر )ە.سهرۆکهکهی ئ
تی عوسمانی  ژووی ئيمپراتۆر   .خۆشييهوە داکۆکی دەکات له شکۆ و سهروەری م

 
نهی ديرۆکی    ئهردۆغانو

 
مه له ڕەگمانهوە بپچڕن!".ئهمه   مه خۆمان له ڕابوردوومان به دوور بگرين و ئ ک ههيه دەيهوێ ئ "خه

تان عهبدولحهمدی دووەمهوە،له کۆشکی    100گوتاری سهرۆکه بهبۆنهی ئاههنگی   هی مردنی سو سا
ش دوو ساڵ له ئهستهنبوڵ.   ديز ئهستهنبوڵ پ   يه

ئۆپۆزيسيۆنهکانيش ڕايانگهيا که  "  بدات،  نيشان  دەتوان ئهمهکداری بۆ کۆمار  کات  تهنيا  ند، که مرۆ 
  ڕەگوڕيشهی خۆی/ باوباپيرانی! خۆی بکاته دوژمن". . 

نين!". بهتايبهتی بهشی   ژووەکهمان دا خۆ بگونج ت دووبارە لهگهڵ م مه دەب : " ئ به ئهردۆغان دە
نهی ئهردۆغانی د  ژووی عوسمانی ، که دەگونج لهگهڵ و ژوومان  م ت م مه ناب هتی ئيسالمی . " ئ ەو



گری   گومان ئهوەی ڕ ته ناپاکی" . سهرۆک بانگاشهی وا دەکات، ب رين، ئهوە دەب بژ ويستی هه ی پ به پ
رێ  ی بژ  .لهو ناکات، ئهوەيه بهدروستی و تهواوی خۆی هه

تان عهبدولحهميدی دوو، نموونه و ( ز   ئايديا و   سو کی بهه سهرۆکی  ردۆغانی  ئهی  و گهورە  سهرمهشق
ستا و.) هي ئ  . نووسراوە  عهبدولحهميددا  تان  سو نهی  و لهتهک  نهکهی،ئهمه  و له  ئيمپراتۆری    خۆی    . 

رينيزمه ی مۆد ی    يهکهمی  دەستووری   ،کتومت وەک نييه  ديار    19سهدەی    یعوسمانيدا ههو عوسمانی سا
قانوونی    نموونهکهی   .1876 ک  کهم پاش  دووەم  پهرلهمانی  عهبدولحهميدی  و  لهکار خست  بنهڕەتی 

وەشا لهاليهن  ساڵ    30دەوە،  نهه ههتا  کرد،  حوکمی  ئۆتۆکراتی  وەی  ش البرا.  "  تورکی الو   "به  ەوە 
و   لهن عهبدولحهميد  ئهردۆغان  بۆ  شتا  ه ئهمانه  ههموو  عوسمانيدا    36سهرباری  تدارەکهی  دەسه

 .گهورەترينيانه
ژوونووسه ديارەکانی ر ئۆرتايلیئيتورکيا    يهک له م يهک له سهمينارەکانم    ڕای وايه" لهوئهويش بير   لب

کرد".   بهراورد  ڕۆمانی  کی  قهيسهر به  باشهکهيهوە  حکومهته  بههۆی  عهبدولحهميدمان  زانکۆ،  له 
" ئهو ههميشه   ی ئۆرتاليلی دە دانه ئهوەيه ئيلينۆر مۆراکی هاوڕ ڕوونکردنهوەيهک که شايانی ئاماژە پ

مش  ی  ج کی  فيگور لهوەک  ئهو  لهبهرئهوەی  بووە،  ماوەی    رومڕ  لهو   ، توانی  هی     30اليهک  سا
ينهوە کهکه حوکم ن و ئهمهشی به مشتی پۆ ک له خاک نهدۆڕ   .ئهمه قسهی مۆراکه   رد.يدا بست

نی   يخوڕی لهسهردەمی حکومهتی ئهودا زيادبوونی سيستهمی س"   ئۆپۆزيسيۆنهکان دەخرانه   . و پۆليسی نه
نی  لهل  گههروەها چهندين کوشتار  دوور دەخرانهوە،بۆ تاەاوگه  زيندانهوە يان   کان دا    90و    80ه سا

تانی سوور د   - بهرانبهر بهئهرمهن ن  نيشان دەکرێ، بهمانای دەستی    ست ەزۆربهی کات وەک سو بهخو
 ."زۆر سوورە  

 
ژوو وەک چيرۆکی     .پروپاگهندە له تيڤی دا -م

 
می ئهم پرسيارە دەداتهوە"   ی خۆی ؟ ئهو خۆی وە بۆچی ئهرۆغان عهبدولحهميدی کردۆته نموونهی با

ژووييهکی وای تۆمار کردووە" سهرۆک سوپاسی خۆی بۆ بهرنامهی  همنهتهوەک   سوپاس بۆ خوا ، که  ان م
ی هتی ڕادەگهيهن و دە    " Payitath Abdülhamid سوپاس بۆ ئهم زنجيرە ، زنجيرەی "تيڤی دەو

ه 3ماوەی  بۆ که  هت  TRTله  ،سا شکهش دەکرێ ، له تيڤی دەو  .پ
قهی يهکه تهوە و نيشان دەدرێ. جهماوەر له  ايرئاشکهوە ڕوون و  مله ئه ڕدر ژوويهک دەگ رەدا چ م ه، ل

ماز، پاسهوان به  تدار هاوار دەکات   کۆشکی يا تان عهبدولحهميد ههميشه سهر     :دەرکهوتنی دەسه سو
ييهوە بگرێ مدەکهوێ ، له  گايهدا خوا دەست به با  .سهرەڕ

هوە بۆ ڤييهنا، کۆشکی تيۆدۆر  رتلگۆڕينی گرتهکان/ لقطة ی فيلمهکه له ئيستهمبو ئهو باوکی خۆی    .ه
رزەميندا زيندانی کردووە و   هتی جولهکه له فوراتهوە تا  قسهی ههلهقومهلهق دەکات  له ژ دەربارەی دەو

شهوە    و   نيل  تانی ئايندار  ڕفاندنی لهو ی ئاسنين، که  سو گهياندنی فهرزی  بۆ   پالنی ههيه  ه حهجی   بهج
 . مهککه

ژوو وەک حيکايهتی   عهبدولحهميد وەک   :بکات   کردن، بهر لهههرشت خزمهتی ئامانج ەپڕوپاگهند ـ  م
ن  بنهخش نی  ئهر کی  بهه ".فيگور کی  تدار دەسه ئهو  لهبهرئهوەی  چ ئاخر  بوو،  ئهو  ز  ونکه 

ڕيتهوە لينۆر مۆراک وا دەگ تييهکهی ڕاگرت ، ئ وەی باسنهکراو    " :ئيمپڕاتۆر دواجار ئهم کارەی به ش
 و ناشيانه کرد دژ به جولکه و دژ به ئهرمهن. 

کوو ههروەها لهناو  س نهداوە، به .    ههن   خودی کۆشکيشدا   دوژمنان ههر بهتهنيا خۆيان لهدەرەوە مه
نانخواردنی  زی  م دەرچوونی    لهسهر  تر  کی  جار ئهو  بۆ  کرد،  باس  کوڕەکهی  بۆ  تان  سو بهيانيان، 

کوو   نييه   لهکه بۆ ئهو ئهوەسهمه : رۆژنامهيهکی ديکهی قهدەغه کردووە ڕەخنه له کهسهکانی گيراوە، به
هت و خهليفه.   و لهناوبردنی،   الوازکردن و خراپکردن  سای دەو تداری ع   ياسا و ڕ رەدا دەسه سمانی  ول

  ". شکۆداری گهورە" سهرۆکی کۆمار   :ات و دە قسه دەک
شووی ڕۆژنامه  گه بۆ سهردەمی  جان دوندار جمهوريهت "    یسهرنووسهری پ ڕانهوەی کۆمه : "گ " دە

ی ئهردۆغانه" دوندار بۆ چوار ساڵ دەچ له بهرلين دەژی. له تورکيا سزادراوە به  چهندين    عوسمانی بهد
ی کوڕی    ندار  و د لهڕاستيدا   . " سوکايهتی کردن بهسهرۆک کۆمار "  ساڵ زيندانی به بيانووی  لهمهڕ گهندە



ی   ئهردۆغانهوە  گيری    ههوا و کردەوە و هاوکات باسی ڕەوانهکردنی چهک و تهقهمهنی دەزگای ههوا ب
 .تورکيا بۆ چهکدارانی داعش له سووريا کرد 

ژوونوس يهکتان تورکيالماز   .ی ئيمڕۆ تان تاکه هاوتهريبی نييه بۆ تورکياسو  -گوتاری باوکانهی تيڤی   م
نيتهوە، پياو دەتوان قهيهکی له کيس خۆی نادات" لهبری ئهوەی ڕۆژنامه بخو قهکان   هيچ ئه   ی به باشی ئه

که سهبارەت به سياسهتی ههنووکهييه. ئهم زنجيرەيه ناتوان له   .تهماشا بکات   "پايتهخت عهبدولحهميد "
ت  عهبدولحهميد کهمتر و له ئهردۆغان  . زياتر ب

ی   تانی   1905سا هی کوشتاری ئهرمهنييهکان پهالماری سو .  کهوتوو نهبوو سهر   دا  ئهرمهنييهک له تۆ
لهبری ئهوەی    ،پرسهکانی خۆيان دەکهنرئاڕاسته به  نله زنجيرە تيڤييهکهدا پاسهوانی کۆشک چهکهکانيا 

ويسته پياو   پاترياکی بکهن. "پ نين به کودەتاکهی  ئهم گرتهيه  دواجار  ئاڕاستهی ئهرمهنی    2016بچو
تان ين ڕووەو ئهردۆغان ئاڕاستهکرا ، کات سوپا دژی سو  ."باشتر ب

کی  لهسهرەتای   تی عهبدولحهميد   ،ئهم ساڵ دادەستپ ی تهواو بووەوە:    دەسه رووبهڕووی ههڕەشهيهکی نو
بهشداری ناکات    کهسايهتی زنجيرە تيڤيهکه  فهرمانی نادياری  داـ    دا خانم بالفاتسکی115له زنجيرەی  

تی ڤايرۆسهکه بهڕە بکهين". نامۆی  ی ديمهن جگه له  ستا کات ژوو دا "ئ کی ناوەکی م   لهگهڵ پسپۆڕ
    

هوازياتر زنجيرەی تيڤی    نی عوسمانی دا نالهگهڵ پا
  
"Payitaht Abdülhamid  سا .ل  عوسما وانا  ا دهرارهی  ن  ک  ه زنج  2010"تا 

ماشاوان  ل   ی  45 ملیۆنان ت ت تهماشای سهرکهوتنی سولهيمانی شکۆدار له زنجيرەی تيڤی سهد سا و
مانه  ".  Muhtesem Yüzyilشکۆدار موحتهشهم يوزييل "  دا کردووە. واته سهدەی شکۆمهندی. موس

سوننهتييهکان توڕەبوون لهسهر سهدری با له حهرەم و  کات پاشا شهرابی خواردەوە له زنجيرەی  ـ  
وە دەبات. ئهمه ڕەواجی ههيه بۆ دوا نه بهڕ و تانه،که ههنووکه نموونهيهکی ژيانی ب   هکانئۆتۆکرات  سو

    .دا عوسمانی،ههروەک بۆ ههموو يهکهمهکان و ئهوانهی له بهرايين  لهسهر عهرشی 
کی تر سهرکهتووتر ب له    Dirlisزنجيرەی "  Psyithadله بازاڕی جيهانيدا تا دەگاته ئهندۆنيسيا، شت

Ertugrul  .زدەدا رتوگرول،دەربارەی باوباپيرانی نهمری عوسمانی له سهدەی س سانهوەی ئ "واته هه
تدارە يهک بهدوای يهکهکان دا. ديرليس ئ  که  ناوی عوسمانی کوڕی بووە نازناوی دەسه رتوگرول جۆر

کی لهچک  muslim Game of Thronesله " مان نا. " موس " که له جيهان دا سهرکهوتنی بهدەست ه
ی خۆی دەردەبڕێ: ئيدی چهند خۆشه   کالم کرندا بۆ زنجيرەکه به شادی خۆشحا کی ڕ بهسهر له کليپ

نی ببينی".  مان به ئهر هوانانی موس   پا
مه دادپهروەری ههتا دوا گۆشه و   . فيلمی عوسمانی ڕەسهن ئهمهی ڕاگهياند،ب  کونجی جيهان دەبهين ئ

زەنتينييهکان ،نه دژبهرانی تهفرەدەرله دۆخی خۆياندا بتوانن ئهو   ئهوەی نه خاچپهرسته خراپهکان و نه ب
به   شاناکردن  کدان"  ت سهرل  مانۆڕی  و  کردن  ههناردە  گورزی  وەک  عوسمانی  ژووی  ڕابگرن.م

ناوی  وەيه ڕۆژنامهنووس جان دويندار باسی   ڕابوردووەوە، له پ قهرەبووکردنهوە شکستی ئيمڕۆ"  به ش
هتی عالی/   کی گهورەی " دەو تانه.  تاکه شت ژی حکومهتی تورکی دەکات بۆ سو ی سهستهبژ خۆشحا
شانهی ئهنقهرە. " حکومهت   ، بۆ سياسهتی دەرەکی سهرک تهوە وەک دويندار دە ن " ههروەها پاساو د با

ن و ههژموون  دەيهوێ   دەستی بهدەست به ی عوسمانيدا بوون، با ر کۆنتڕۆ تانهی جاران لهژ لهو و
  پهيدا بکات، بهتايبهت کات نهتوانن بچن داگيريان بکهن،ئهوە بهالنی کهمهوە بهناڕاستهوخۆ بيکهن". 

ماز جهختی لهسهر دەکاتهوە" تورکيا به پشت بهستن به ميراتی ع  ژوونووس ياکتان تورکيا وسمانی :  م
راق، سووريا، يۆنان،قوبرس".  می زەوی بهرز دەکاتهوە بهرانبهر ئهرمينيا،ع   داواکاری ناوچهيی/ ههر

  
کی بهسوود      حاجی سۆفيا وەک ئامڕاز

  
سهرباری ئهوەی شيمانه دەکرێ ئامانجه سياسييهکانی ئهردۆغان له دەرەوە سهرکهوتنی کهمتر بهدەست  

ن ژووييه ، له زنجيرە اوەه يهتی کهم  .ی که زۆر حهزی ل



ش ماوەيهک سهرکهوتن :    ی سياسی بهنرخ تۆمار بکات،ک لهناوەوە ئاکهپه توانی پ " گوريس  دويندار دە
ش وان ڕابووردووی عوسمانی ی ک کۆالری ئيمڕۆدا" یسياسی و کۆمار -له ن  .س
زانانهبوو،  "   کی ل له سهردەمی قهيرانی ئابووريدا خرايه بهرنامهوە. بۆ ئيمپراتۆری    حاجيا سۆفیکار

کۆما باوکی  دژی  نی".ههروەها  ق بخو بارودۆخ  کريستيان  جيهانی  به  دژ  و    ١٩٣٤ش.  ريعوسمانی 
ی   ئهم    1453ئهتاتورک حاجی سۆفيای کردە مۆزەخانه. داگيرکهری کۆنستانتيپۆلس، محهمهد فاتيح سا

سايهی  وەيهی وەک ههينی رابردوو سهرۆک ئهردۆغان  کردە مزگهوت بهو کل   کردی. ش
خشتهی   بخهيته  ئابوورييهدا  قهيرانی  کاتی  لهم  سۆفيا  حاجت  بوو،  زانين  ل ئهوە   "  : دە دويندار  جان 

  کاروباری رۆژانهوە".مهبهستی دويندار سهبارەت به گهمهی ئهردۆغانه.  
يان بۆ   CHP ديموکراتی   هدا تهنانهت سۆسيالان لهبهردەم ئهو ههموو سيمبۆله سياسي ئۆپۆزيسيۆنيش که د

دەنگ بوو    ".ميراتی کهماليزم ل دەدات، ب
له   مانهکان  موس ههستی  لهبهرئهوەی  مان،  دەنگ  ب ديموکراتهکان  سۆسيال  "تهنانهت   : دە دويندار 

".کانديداتی   رپ ژ نهخهنه  بژاردنهکانی سهرۆکۆماردا    CHPنزيکهوە  هه له  ئهردۆغان  ی ڕکهبهری 
ژی ڕۆژی ههينی له حاجی سۆفيا دەکات".   موحهڕەم ئينجه    ، ڕايگهياند کهوا نو

داچوونهوەی به بڕيارەکانی ئاشتی    24.7.2020ڕۆژی   وەگهڕی پهيمانی سيڤهرە. ئهم پهيماننامهيه پ سا
و مهيدان  زۆر  ئيمڕۆ  ههتا  کردووە.  ئهگهرچی    سيڤهردا  نراوە.  بهناوەوە  تورکيای  له  مليۆن    2شهقام 

کاتی تورک  و  نيشتمانيان   گريکی  بۆ    خۆی  فهرمی  دانی  ددانپ توانی  ئهتاتورک  م  به دا،  لهدەست 
، که  ن   .تا ئيمڕۆ بهرقهرارەهه  سنوورەکانی تورکيا بهدەست به

داچوونهوەی ئهم پهيمانهی دە نهی دوايی دا ئهردۆغان بهردەوام داوای پ رد و داواکاری دورگهی  کلهم سا
راقی کورد دە ک له ڕۆژا    :کات يۆنان و موسڵ له بهشی ع تی    نئهم ناوچانه رۆژ سهر به ئيمپراتۆر

هتی   تی نههاتۆته دی..بۆ   - عالی معوسمانی بوون. خهونی دەو که خهون بۆ سهرۆک ئهردۆغان که دەم
تييانی بۆته مۆتهکه:  کی زۆری هاو ڕۆژنامهنووسانی ڕەخنهگر، سياسييهکان، زانستکاران، ياخود   بهش

تن  هونهرمهندان ، که بوونی ئ ندراونهته زيندانهوە ياخود ناچاری هه ابووری خۆيان لهدەست داوە، خز
هه  بۆ  وەکنکراون  تکار   :دەران،  ژوون  کابار م بهگدات،  ياخود  و هايکۆ  ماز  تورکيا ياکتان  وس 

  . رۆژنامهنووس جان گيوندار
له ئيمڕۆدا زۆر له تورکهکان ڕوو دەکهنه تاراوگه، وەک ئۆپۆزيسيۆنه دوورخراوەکانی تورکی الوی  

ژوو خۆی دووبارە دەکاتهوە!".   ته بهرچاويان. م تان عهبدولحهميد د  جاران و ئهردۆغان وەک سو
که له واژۆکهرانی پهيماننامهی سيڤهر، ئهو خۆی هه  رەزا تۆفيق بۆ  ههروەها   دايه ناو  که ئهويش يهک

م کۆماری الو   .کوشتاری ئهرمهن مهحکوم دەکات ،  تورکی الوەوە کی سياسی    دەرفهتی    به هيچ نيشتمان
هکان ن  شکهش به ليبهڕا   .هکرد پ

له تاراوگه دەستی کرد به شيعر   .  رەتدەکاتهوە و لهسهر ئهوە دوورخرايهوە   یئهو ناسيوناليزمی ئهتاتورک  

نهی کهمن بهناونيشانی "    نووسيووە  کی شيعر نووسين.  نن بۆ ئهو شو فڕ ندەکانتان هه با
ی لهدايک بووم  .."ل

نی  ژ «  80له سا   »وە کرا به ئهحمهد کايا دا ئهم شيعرە لهاليهن گۆرانيب
کی تاراوگهنشين بوو   :گۆرانی که خۆيشی تورک
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