
                                                  
  

  ژتڕ لی عراق ده بۆ گهفلیمکی شۆڤنی فرمسکی تیمساحی  توورکیا به
  

  بدو ن عه رده ئه                                                                                              
  
ن  الیه ی توورکی ، له نای دڕنده ک جه  کوردستان کۆمه  دا ، له2003ری سای  مبه  دیسه له
ی توورکی  که  شۆڤنیه ته ک ئجگار ھیستیری حکومه یه شوه  به م ڕووداوه ئه.  گیران ریکاوه مه ئه
 س ھا که ملیۆنه به. کرد  ده ری شتی وای نه س چاوه  زۆر  که  بوو کهجۆرک   به که ھیستریا. ژاند  ھه
. کرد لی کوردیان ده ناوبردنی گه  ئاشکرا داوای له بهی توورکیا خۆپیشاندانیان کردوو ،کان  شاره له
تی  وه له. کرد یان ده وه ندنه  سه موو داوای تؤه داو ھه ھان دهیان  رجاده کی سه  خه وه  میدیاکانه له
توورکیا . وتووه  ریکا ساردی تکه مه  ئهوندی نوان توورکیا یوه ریکا عیراقی داگیرکردووه ، په مه ئه
تی  ریکاش بت دژایه فه  ئه کورد له( ووتی ) جاوید بند ئه( تی توورکی  ک باوکی شۆڤنیه روه ھه
وان  ورد ، ئه مرۆڤکی ک ر بدرت به یوان گه  بچووکترین ماڤی حه  شۆڤنیه م ووته ، ئه) ین که ده

( ستی ھناوه  ده کورد به ی که  ماڤه مه و که مۆ ئه  ئه وه ئهر  به ر له ھه . کات تووشی ھیستریا ده
  عدایه ترین ته وره وان گه ، الی ئه ) کانی رکرده ترسنۆکی سه ک به ی نه که له مانی گه قاره دیاره به

کات کورد  یر ده  ، ئستا سه ببیننوه له رکی شه سواری که بهوان ناتوانن کوردک  ئه .  لیان کراوه
موو  خونی کورد ھه ی که به که حشیه وه   دڕنده شکره نای له بت و جه ریکی ده مه ی جبی ئهسوار
ر فربوون  وان ھه ئه. ڕاه  نه م جه ر ئه  سه کاته ش ده یان سوور بووه ،  وا کوردک گونی ره به که
ئستا چی  کهن،  بکهندان ی زی وانه ن و ڕه ست بکه بهی کورد با رکرده ریکا ، سه مه تی ئه یارمه به
  . کانی   خوناویه  پیاوهر  سه کاته رگه گونی ده ی پشمهڵ کوردک گه ریکا له مه بینت وا ئه ده
تی  حکومه یه فته ی دووھه ماوه.  بیریان ناچت ھیچ شتک له وداوه بهم ڕو  ئه وه ر ئه به ر له ھه
( ناوی   به  که م فلیمه ئه.   دروست کردووه وهادوم ڕو ر ئه  سه یان له رکی فلیمکی شۆڤنیانهوتو

کات ،   ده نانه م جه  باسی چؤنتی گیرانی ئه م فلیمه ئه) . عراق  لهکان دؤی گوورگه
 ملیۆن دۆالری تچووه 10  م فلیمه ئه. کات  عاق ده ریکا له مه یی ئه مانکاتیشدا باسی دڕنده ھه له

  موو میدیاکانی توورکیاوه  ھه له .  تی داوه یارمه) شکرومیت   لهت تایبه به( تی توورکی  و حکومه
مدا دووملیۆن و  که  رۆژی یه10  له. یری   بچن بۆ سه ن که ده کی ده کرت و ھانی خه ریکالمی بۆ ده

 پیشان  م فلیمه شدا ئهامانی مای ئه  سینه65  ھا له روه ھه .  م فلیمه یری ئه ک چوون بۆ سه نیوو خه
چن  شاو ده موو به ، ھهرۆن  ک بیت بۆ کوشتنی کورد ده روه کانیش ھه  توورکه.درت ده

مانیا  کانی ئه میدیا و سیاسیه  زۆر له که،که  یه شوه  به که لشاوه.  م فلیمه  ئهیرکردنی بۆسه
م  ئه( : ووتی ر هتی بای رۆکی ویالیه سه)  ۆیبهئدمۆند شت (.ن  که یری ده  سه وه تیڤانه نگهچاوکی  به

ریکا  مه  ئه دات که  وا پشان دهش  که فلیمه، تی  تایبه ریکا به مه گشتی و ئه  به  دژی رۆژئاوایه فلیمه
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زیری ناوخۆی  وه) . کات   ان دهشیخراپی باسی به  ر بۆیه ھه ،  یه  که یمانی کوردوجووله ھاوپه
یان بۆ دروست  م فلیمه بوو ئه رک ڕزگارمان نهنیما کانی ده  کاریکاتۆره ھشتا له:( ریش ووتی  بایه

تس دێ ( ش مانیا نای دووی ئه که) . کات  تی رۆژئاوا ده ئاشکرا دژایه  به م فلیمه کردین ، ئه
مادا  کانی سینه ناو ھۆه کان له وتی توورکه سووکه ر چۆنتی ھه سه درژی لهراپۆرتکی دوورو) ئف

ن ،  که نیش ھاواری خۆشی دهما ن ئه ده  کورد ده کان له ڕاه نه  جه هکان کاتک ک توورکه. پشان دا 
  موو به بت ھه واو ده ش ته که  فلیمه ن ، که  دژی کورد ده په لدان و شیعارات له چه ست به  ده یان
م   ئه که: (  ووتی  که رنامه کاری به ک ئاماده روه ھه. رێ  ده وه دنه هو سروودی نیشتمانی په چه

، ) ئا ئ دێ( مانیش  کی ئه نای یه که) .  بووه ردا ھه کاتی ھیتله نھا له  ته یه دیارده
بۆچی وا  یان لکرد  وه کاتک پرسیاری ئه کرد ،  که ری فلیمه رھنه ڵ ده گه وتنکی له چاوپکه
   ئاساییه ئمهزۆر ( ووتی  !  توورکانهویش زۆر   دژی رۆژئاوا ، ئه  له ره ی ووروژنه که فلیمه
النی ڤتنامی وئیسالم   دژی گه ھۆلیوود له یا فلیم له ده ی بۆچی سه ین ، ئه ریکا بکه مه تی ئه دژایه

لی  ناوی گه یووبی ، به دینی ئه الحه و سه  ھۆشیمنه خۆی لبووبوهم توورکه  ئه. )  وه کرته بو ده
  بیری چووبوو که له. د کر ریکا ده مه لی ئه دژی گه ری له  شه وه مانهڤتنام و ملیاردک مووس

 ،وه ره  ده ھاته می نه دهریکا له  مه لی ئه دژی گه له   له کی فاشیانه یه ھیچ کات ووشهھۆشیمنه 
 . ۆن و نیو ڤتنامیشیان کوشتریکا ووتی ڤتنامیان سووتاندوو دووملی مه شکری ئه  له نده رچه ھه
کۆتایشدا   له ر بۆیه زانی ، ھه  دۆستی خۆیانی ده ریکی به مه لی ئه و گه وه ئه وانه پچه که به به
مان  ی ئه وه ر ئه به ل له. ر کۆتایی پھات  و شه وه ستایه ی وه که ته ریکی دژی حکومه مه لی ئه گه

.  وه کاته وان بیرده ک ئه هموو جیھانیش و  ھه زانن که ر واده وه ،ھه نه که  بیرده خۆیان شۆڤنیانانه
  ی که یه و ئیھانه ر به رامبه ورکه ، بهخۆشی فاشی تو ت کردنی گیانی نه حه  زیاتر بۆ ره م فلیمه ئه

ڕوانت ، جارک  کان ده  بۆ کشه تاوه شۆڤنیانه ره  سه ر له ھه  م فلیمه ئه . ری سه کرایه
 ریکی  مه لی کورد و ئه  گه وت بت که یه  ده نکه ، چو یه ی ھه فھوومکی فاشیانه ی مه که رناوه ھه

تی کردنی  بۆ دژایه  م فلیمه  ئه ربۆیه ھه.  دؤک شوبھاندووه  کوردستان و عیراقیشی بهگوورگن ،
. وت که رده ده)  سوور جامانه(دوو س شوندا   لهدا که فلیمه له. ت تایبه گشتی و پارتیش به کورده به

لووتی دات و ده سوورک   جامانه  لهرایکی توورکی بۆگزک نه کان جه نه  دیمه کک له یه له
 سووری تر  گرن ، دوو جامانه کان ده  توورکه ڕاه نه  جه شونکی تر کاتک که شکنت، له ده
که  گیران ، به سنووری پارتی نه  له ڕانه نه م جه  ئه  چونکه  درۆیه مه خۆی ئه. ون  که رده ده
پاش  له.  یان دروست کردووه نه م دیمه ست ئه نقه  ئه وان به ل ئه. کتی دا گیران  ی یهسنوور له
تی  ورکیا زۆر دژایه، تو)  گۆرستان بۆ توورک مه که کوردستان ده(رزانی ووتی  سعود به ی مه وه ئه

ا ، سعود ھن  ھرشیان بۆ مه  میدیاکانی توورک زۆر ناشرینانانه و کاته ئه . کات پارتی ده
ش الی  که جووله).ن که س جووله ئه رزانی به ی به ماه  بنه که(نووسی بووی ) ت  حوریه( ی  رۆژنامه

ر فری  وان ھه ئه) .  یمانیانه ترین ھاوپه وره  ئیسرائیل گه نده رچه ھه (  وان شتکی خراپه ئه
وان ھیچ کات چاویان  ئه. ن  هی پبک) پکاکا ( وت و ڕاوه  سوور پشیان که  جامانه بووبون که وه ئه
وه دابنیشت و  ریکیه مه رایکی ئه نه نا جه په  سوورک ببینن له جامانه ت که رایی نایه به
 کاتک  بۆنموونه. فشه تی له   پیه م فلیمه وه ئه کی تره الیه له. رای توورک بگرت  نه جه
  دیاره. کوژت کات و خۆی ده اچ دهی مککیان ئای توورک گیرن ، یه کان ده راله نه جه که
موون و  له  قه ،بوونه وانانه هم پا وه ئه مه دیار چاوی عاله به   ، چونکه یه ترین فشه وره گه مه ئه

من دۆستی ( ی ووتبوو ،  که ریکیه مه  ئه ترساندا به ککیان له ت یه نانه ته. ر   سه گونیان کرایه
  کاته ریکی ده مه نچا ساه کوی ئه ی په شکری توورک ماوه له) . ! ریکا خوندوومه مه ئه لهخۆتانم 

و  ئه. دژی سۆڤت     ن له که وانی پده ریکا ،پاسه مه ی ئهگکی ھار کووسه نجا ساه وه په. ر  سه
  چی پاشان زۆر  که. یان دروست کرد  که  خوناویه کانی ، کۆماره  سووره  رۆبه  به ی که سۆڤته
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وروپا دانیشتووه و  کانی ئه نا سنووره  په ق له به چل سای ره. تی کردنی   دژایه وتنه  که دڕندانه
ریکا  مه تی ئه  ئستا دژایه توورکیا بۆیه. ن  وانیش  نایکه کات ، ئه  ده وه  ژوره ری چوونه چاوه
 ، ل بۆ بکات عراق دا ریکیان له ریکا حسابی شه مه وان دایان نابوو ئه  ئه کات ، چونکه ده
گشتی و کورد  کی عراق به قازانجی خه ش له مه ئه. بوو وان نه ریکی ئه  شه ریکا پویستی به مه ئه
  . تانی خون کرابوو  ی عاق قه وا ئستا نیوه  ریکا رازی بوایه ، ئه مه ر ئه گه. ت بوو تایبه به
النی   فرمسکی تیمساحی بۆ گه  فلیمانه م جۆره وت به ر توورکیا بیه راستی گه م به کۆتایدا ده له

ر  ب گه ره ئاخر خۆ عه. دات بش زوورنا ل ر سیر بخوات و جارجاره وا باشتره ھه عراق برژت ، ئه
زانن چۆن  بینن و ده دهیا کانی ناو توورک به ره عهوا خۆ  بیر چووبت ، ئه مژووی خوناوی توورکی له

ی داگیر  روونه نده سکه تی ئه ئاخر خۆ توورکیا بوو والیه!   ؟ن که ڵ ده گه وتیان له سووکه ھهتوورک 
ک بۆ  ژت ، نهر ی ده که وته تی موس و نه الیهفرمسک بۆ و زانن توورک موو ده ئاخر خۆ ھه. کرد
       .لی عراق گه
  
 .مانیا  ئه
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