
رەزا شوان.. بووە)شتی گورەیی(ئردۆگان تووشی

ر بتانداگەوایانی ورمانتداران و فژووی دوور و نزیکی دەسوە، مبچین
فرمانەوا وندین شا و سرکردە و دەستدار و ئومان برچاو دەکوت، ک چ

سبری خوا ڤایرۆسی شیتی گورەیی بوون، ک خۆیان ب ل خۆبایی و پلبرزی سربازی، تووشی 
ئمان جیاوزن و خاوەنی ک ؛نبوودا شچقییت و وەھم پووئلو خیاڵ و .لسر زەویدا دەزانین

ی ئوەش نین ک رەخنیان ، شاینشکست ناھیننن و نابزل ژیانیاندا ھرگیز وتوانایکی بدەرن
دیکتاتۆرە ملھوڕە گۆڕبگۆڕەنموونی ئو سرکردە . ئوە پتان خوار داناوانن یا پیان ب. لبگرن

، نیرۆن، ھۆالکۆ، جنگیزخان، ھیتلر، سدام : وەکوی شتی گورەیی و دەستتووشبوان
.تاد...تتاتورکڤیچ،شی، میلۆ، قزافی، تشاوتشیسکۆستالین، ناپلیۆنسۆلینی، مۆ

ربگۆڕان، ئم گۆو شڕخوازی و ھوسبازی بوون قوربانی لخۆبایی ل جیھاندا ڤ ب ملیۆنان مرۆ
ۆی ھبوون گرانی وبرستی و قات و قی،  ھۆیبوونب فیۆدان، و سامانیانب ملیارات دۆالر

وردانی مارگدەریو رانی و سھۆی ؛دەرب ندین جاربوونکانی کاولکردنی چتجیھانشارستانیی.
سریانی ردەوە قزەوەنانیانئم کھر کین و دوژمنایتیان ل نوان گالندا چاند، بم تۆوی رق و 

چوون . رەەش کۆتایی ب ژیانیان ھاتئم ل خۆباییان ب چارەنووسکی پر ل شرمزاری. خواردن
. دەکرنو جونباران نرابانفرەتفباران ورۆژان تزبدانی مژووەوە، تا ئمۆش 

 ل رادەبدەر لخۆی ، کیی فاشست)تورکیا(ئردۆگانی سرۆک کۆماری زیندانستان ل ئمۆشدا
تا ئستا چندین . بووە)کوردفۆبیا(تووشی و)پارانۆیا(تووشی ڤایرۆسی شتی گورەیی و بایی بووە

، جختیان لسر جیھانیی سیاسیانرۆژنام و رۆژنامنووس و سیاستمدارانی ناسراو و شرۆڤکار
ئم . و لخۆبایی و قورخکردنی دەست کردوون)شتی گورەیی(تووشبوونی ئردۆگان ب ڤایرۆسی 

ناپسندەکانیدا رەنگیان یرین و ناشراستییانش ل میانی وتارەکانی و کردەوەکانی و رەفتارە 
.ناتوانت بیانشارتوەپی رەشن ب ناوچوانییوە و داونتوە، 

ئو ب توانترین و جیاوزاترین سرکردەی و دای، ک وەھمو خیاڵ لو زیندەخون و ئردۆگان
کانکی نویی عوسمانییتانو، سو مانانی موسلیفو خس و ھیچ ال. ئھیچ ک،ک بۆیان نیینی

وەیری چاوت کلی پن بی ببگرن، یا پی لرەخن.

دەس وەی لگربۆ مان تموو دەسکان، ت و قورخکردنی ھموونگکی ناڕەوا و نایاسایی ھکار
ک زۆرینی پارتکی ئردۆگان ،گرت بر، پڕلمانی تورکیاش و بویژدانی ئو ناڕەوشتیش 

. بۆ ئازادی و دادپروەری، بکو تنھا بیار و فرمانکانی ئردۆگان جبجدەکنکۆیک نییس
یکیان سربخۆییکیان خۆیان ل شرعییت و دادپروەری و بالینیھموو دادگاکانی تورکیاش 



ئاک پارتی و، یاساش تنھا ل برژەوەندی ئماندا پاشکۆی ب دەزگایکی تبووندەست داون، 
بتجدەکرکردن. ججبتی جت و دەسکان، حکومتمنییموو دەزگا ئرکردەکانی سوپاش و ھس

.بت، دەب سر ب پارتکی ئردۆگانتا دەکات سربازکی یک ختیش

ل تورکیادا، ھر کسک رەخن ل ئردۆگان بگرت، ب تاوانبار و ناپاک ناودەبرت و بند دەکرت 
ھر کس و الین و نتوەیکیش داوای ماف و ئازادی و دیموکراتی و دادپروەری و . و سزادەدرت

ت و جیاوازیخواز و یکسانی و ئازادیی دەربین بکن، بند دەکرن و ب تاوانی تیرۆریست و ناپاکی و
 زۆریش ب ن و بکی ناڕەوا دەکرن و دادگاییکارانی کوردستان تاوانباردەکرنگری پارتی کرالی

.مگر سزای وەھا ھر ل تورکیای ئردۆگانیدا ھبن.ین سزای نایاسایی ل رادەبدەر دەدرنقورستر
.ردەکاتکا) ئوەی لگم نبت، ئوە دژم(ئردۆگان ب لۆژیکی 

 ستا زیاتر لر ) ٢٠٠٠(تا ئنووس و نووسند و رۆژنامرموە تاوانبار ھونتیانی ئاسایی، بو ھاو
 یان لزا دووە و رەخنی سووریان بھ ردۆگان(کراون کتان ئگرتوون) سو. تی ناپاکیبتووم

.دادگاییدەکرن
)پنجا ھزار(سربازییوە، زیاتر ل ) کودەتای شکستی(تا ئستا، ل دوای سیناریۆی دروستکراوی 

ب . کودەتا تاوانبار کراون و گیراونکس ب توومتی ب شداری کردن یا پشتگیریکردن یا الینگرتنی 
نیان دەرکران و ل کارەکافرمانبر و مامۆستا و دادوەر ھزار سد ، زیاتر ل ھمان توومتیش

.ب دەیان رۆژنام و کنای تلفزیۆنی و دەزگا و دامزراوەی رۆشنبیریش داخران. کردووننانباویان
و گرتن و زیندانی کردن و سزادانانئ ،ستراونبھ ت و بووختانو توومری ئگومان پشکی شب،

. بر گلی کوردی بتاوانمان ل باکووری کوردستان کوتوون

حوکمی (و )اساییباری نائ(ئردۆگانی دیکتاور و فاشت و رەگزپرست، ل ژر درژەدانی راگیاندنی 
وران ل تورکیادا، دەیوت زیاتر رەشکوژی ل باکووری کوردستاندا بکات، زیاتر کوردستان) عورفی

نیشیان ھر واات.. بئاخنسامناککانی تورکیادا کوردمان ل زیندان بکات، زیاتریش الوان و مندانی
. ئوەی ک کوردن

ئازادی، دیموکراتی، ماف، یکسانی، دادپروەری، (نگی تورکیای ئردۆگانیدا زارەوەگلیل فرھ
لو کۆنگرە رۆژناموانییی ک وەزیری .بوونیان نیی) تاد...بتاوانی، ویژدان، بزەیی، مرۆڤایتی

ل ریاز ) عاد الجیبر(لگڵ وەزیری دەرەوەی سعوودیی) ئۆغوش ولود تشاوم(دەرەوەی تورکیا 
مولود ئۆغو ئوەی راگیاند ک رەجب تیب ئردۆگان، خریکی ئامادەکردنی چک بۆ . سازیان کرد

ئوەی، گورەترین ئۆپراسیونی سربازی ل مژووی تورکیادا، ل دژی شرڤانانی کورد ل باکووری 
تا ئمۆش ئردۆگان ب لۆژیکی .ی بویکردەوە) سکای نیوزی عرەبی(وەکو . داتکوردستان دا ئنجامب

بم ئمشی بۆ ناچت سر، . لشکرتاری مام لوگڵ پرسی رەوای گلی کوردمان دەکاتھز و 



زیاتر .. چونک کوشتن و ویرانکردن ھندەی تر برینکان قودەکنوە و، گلکمان رق ئستوردەکن
. دەکاتل کوردستان یوە برگری ل خۆی شزگاری ل بوونی خۆی دەکات و ب ئوپڕی تواناپار

ل سایی دەستی تاکەوانی ئردۆگاندا، تورکیا بووە ب دەوتکی پۆلیسی و سربازیی 
ل سایی سیاست ھ. و پیکوەژیاندپرروەریادی و دیموکراتی و ئاشتیخوازی داسرکوتکری ئاز

رۆژ ل دوای ،لژبوونوەداناکوتن و و، سیاستی ناوە و دەروەی تورکیا ل دداو چوتکانی ئردۆگان
ل ئردۆگاننو دەستوەردانی سنووربزاندن و خۆھقورتاندن. رۆژ، پگی تورکیا ل پاشکشدای

تورکیا ھندەی تر دەست بدات، روویلوتانی تر، بۆ ت ھۆی ئوەی ک دۆستایتی گل وت 
ل لخۆبایی و ل رەفتارە چوت و ک ئو دەوت و الینانی. ناشیرین و قزەوەن بکات

عراق، سوریا، ئمانیا، ھۆندا، میسر، یۆنان، (:بوونناشیرینکانی ئردۆگان و بزار و نیگران
نیگرانن ل ل )ناتۆشروسیا، نمسا، یکتی ئوروپا، ، ئیسرائیل، تنانت ھاوپیمانی 

رۆگاندرەفتارەکانی  ئ .

ژل کانی تورکیا، کیاندنگومان راگردۆگانیانبی ئکتی پارتکی ر دەسرۆ ، ،ینیان ھرن
زیاد ل راگیاندنکانیان . و لخۆبایی بوونگورەییوش بوونی ئردۆگان ب نخۆشی شتیل تو

.ەن و فووی تدەکن و، ھندەی تر تی زل دەکنپویست ب شان و بایدا ھدەد
ک : وتنوت و نازناویان بۆ سدام ھبستی، دەشیان ،عراقیشرژمی بعس و ماستاوچییکانی

ب . زۆر سدامیان فوودا، سدانیش ھندەی تر لخۆی دەرچوو. وتیسدام وتی، کوات عراق 
ھشتاکاندا، ک نبوونی رووی ل خکییک کردبوو، دەستکی تفنگی تقی ب بنو، ل سانی

نزیکی پنجا . ملیۆن دۆالری ل یادی جژنکی لدایک بوونیدا خرجکرد)٢٥(سدام ئو لو کاتدا 
ب چاوی خۆمان بینیمان ک چۆن ئم فسف پاوانیان . کۆشکی گورە و نایابیشی ل عراقدا ھبوو

.وەکو مشک ل کون دەرھنا

ی گۆڕبگۆرپشبینی ئوە دەکم، ک چارەنووسی ئردۆگانی دیکتاتۆریش، ل چارەنووسی سدام
.دەڕەوتوەسبرەکی خۆشیلل ھاتووە ئمیش وای ل.باشتر نابت

 ھای لش بو لیرەی تورکی ،زیادبووندای تورکیادا ل ژاری، لکاری و ھژەی بر کدا ککات ل
زیندایچی . دابک ردۆگان لکۆشکی سپی(ئ ( ل ک)نکرەتی بۆ خۆی و ) ئتایب خت بی پایت

دوو سد (لسر رووبری .کانی عوسمانیخزانکی دروستی کرد، لسر شوازی کۆشکانی سۆتان
. ملیۆن دۆالری تچووە) ٦٥٠(ژووری تدای، زیاتریش ) ١١٥٠(متری چوار گۆش دروستی کردووە) ھزار

ی بۆ ریکی دروستکردنی تاقیگیکیش لم کۆشکدا، بۆ ئوەی خواردنکانی ب ووردی بپششکیننخ
پاسوانی ) ١٨(ردنوەی سوتانکانی عوسمانیھر بۆ السایی ک.. ، نباک ژاراوی و میکرۆبی بکنبکن

و بار برگی خۆشی جار . دا، ب جلوبرگ و کلوپلی عۆسمانییوە داناونتایبتی ل کۆشکی سپی



ی تایبتیشی بۆ خۆی کی ک نرخکی ) ئباس(شاینی باسیش، فرۆکیکی .سوتانی لبردەکات
.ئم ھموو پارەیش ل قووتی خکی خرج دەکات.ملیۆن دۆالرە) ٣٤٦(نزیکی 

حوسن لخۆبایی و شتی گورەیی و دیکتاتوری  سدامیھروەکو چۆن ل عراقدا، قوربانیی یکم
ب . کی ب گلی سڤیل و بتاوانی کوردمان رشتیگلی کوردمان بوو، رەگزپرستی و ھموو رق و کین

دەیوت تووشبووی ل خۆبایی و شتی گورەیی،دیکتاتۆر، داخوە ب ھمان شوەش، ئردۆگانی 
باکووری کوردستان وانمان ل ب گلی کوردی بتارەشیو ژەھرکی ناو دەروونیھموو رق و کین

شیان ەبم ئردۆگان و ھر ستمکار و لخۆبایی و دیکتاتۆرک، زووبت یا درەنگ، رۆژکی ر.بژت
با . لبکاتوەانزبخانی مژووش قزی. بدەنوەستم و ناھقی و تاوانکانیانھی، ک دەبت باجی 

یسدام، قزافی، شای،تشاوتشیسکۆھیتلر، : ئم دیکتاتۆرە تازان چارەنووسی تاد، بنن ...رانێئ
.برچاویان


