
..ای نودەوتیـگدادان بدرتـپویست ئردۆگ

رەزا شوان

ەوە، تا ئمۆ خۆی و ) ٢٠٠٣( سرۆکی تورکیا رەجب تیب ئردۆگان ک ل سای 
تاکەوان دەستیان بسر ھموو دەستکانی ) پارتی نـاداد و نـاگشکردن ( پارتکی

دەست تورکیادا گرتوون  و، تاکەوانش بیاردەدەن، ب تایبتیش زۆربی 
ب ئاگر و ب ئاسن .. ین خودی ئردۆگانوە قورخکراون ھستیارەکان و بیارەکان ل ال

و ھموو شوازکی توندوتیژی و رەقەنوە و، وەمی داخوازییکانی خکی دەد
.. ئازادیخوازان و ئاشتیخوازان و داواکاران ماف بکاردەھن ل دژی سرکوتکردنک

رۆشنبیر و پارزەر و و، ب ھزاران ی گورەب بندیخانیکیان کردوونتورکیا
نی مافی مرۆڤ و ەکامامۆستایانی ئاکادیمی و رۆژنامنووسی ئازاد و چاالکوانانی بوار

مان ندای کوردب ھزاران الو و مرم.. و دادپروەریان تدا بندکردوون نئاشتیخوازا
ل کانیرۆژانندیخانی دەروونی بنجشکپیسترین ئازار و ئ زەییانبردۆگاندا، بئ

. و جستیی دەدرن 

 کی ترمدا باسم لنووسین ی سوپای تکودەتلشکست ربازییورکیاا س کرد، ک
رمنانی ھونئامادەکردن و دەرھ ژراوبوو، لجاڕی داڕتکی گارییندی شانۆگ

ب توومتی پشگیرکرد ل کودەتا ، سرکوتی دەنگی بۆ.. تاوانکان ئردۆگان بوو 
می ک لگڵ گۆڕینی سستل ھموو ئوان بکاتوە،ئۆپۆزسیۆن بکات و، تۆش

ھموو ئوان ب توومتی . دا نین سرۆکایتیمیستلگڵ سوحوکمانی پڕلمانیدان 
ل گرتوون و تاوانبارکراون و، تا ئیستا بشکی زۆریان و الینگرتنی کودەتاجۆراوجۆر

( یۆرە دەکات کو تئردۆگان پیەوی ئ..  خانوە و خراونت بندیلکار دەرکاون
 بمدا نگەوەی لئ .. دژم واتک( .



و سرکوتکردنکوشتن و بین و ، ل ئمۆدا ل تورکیادا ل سایی دەستی ئردۆگاندا
ن بووو رەگزپرستی و جیاوازی نتوەیی دیکتاتۆریت تاسانی ئازادی و دیموکراتی، 

دەربین زنجیرکراون، را مافکانی مرۆڤ و ئازادی ئازادی و .. تورکیاب پناسی
گرتن و زیندانینادادپروەری وو کاولکردن و سرکوتکردن و کوشتنی ھز و لۆژیک

ستمکاران و ئوەش راست ک .. ئردۆگان و پارتکی ایوون ب ئایدۆلۆژیب
ئردۆگان ل خۆی زیاتر بوای ب .. س ل سبری خۆشیان دەکنوە دیکتاتۆرەکان

. مان انیشی خۆشی ب گووان تایبتییکتنانت ل پاسا..کس نیی ھھیچ 

بیار و ناوەندەکانی لکۆینوە و، کۆمڵ و رکخراوە گلی ل ناوەندەکانی 
کان، بتییودەون کانی دژ بتی و تاوانمرۆڤای نگ و تاوانی دژ بندین تاوانی جچ

،گرتنی رۆشنبیران و رۆژنامنووسان و،ئازادی و دیموکراتی و دژ ب مافکانی مرۆڤ و
خۆپیشاندەران و، رەشکوژی و کۆمکوژی خکی سفیل و بتاوانی دژ ب ب توندوتیژی

بکو ئردۆگانیان ب ،رەجب تیب ئردۆگانیان تاوانبار کردوون،باکووری کوردستان
ھروەھاش ب.. ن وکردویانتاوانبارترین سرۆک ناوزەند

تاوانی ھاوکاری و یارمتیدانی گروپ تیرۆریستییکانی وەکو داعش و برەی نوسرە و 
یارمتی ب برەی شام و جاش تورکمانکانی سوریا ب چک و پویستییکانی شڕ و 

تاوانبارکردوون، چونک ئوانی یارمتی تیرۆریستان .ھتد... پزیشکی و لۆجستی و 
.بدەن و وەکو ئوان تیرۆریستن

، ک لسر ووەوەی ب بگوە ئاشکراکردئمریکی، ئ) ۆرد تریبیۆن ( امی رۆژن
مشقی سربازیان داھزار تورکی توندڕەو ل تورکیا،ئردۆگانتیب رەجبداخوازی
ریزەکانی داعش ل نران بۆ نو ،چکدارکران وو تقمنی چک ب باشتری ،پکرا و

بم ل راستیدا، .. زترین موچی مانگانشیان پدەدەن ، برعراقدال سوریا و 
، دە ھندەی ئو ژمارەین ک ئو رۆژنام نژمارەی ئو تورکانی ک ل ریزی داعشدا

.ئمریکیی باسی کردووە 
 رەی شام و تورکمانرەی نوسرە و بکانی بگیراوە تیرۆریستکرب روەھا جاشھ

توندڕەوکانی سوریا ل الین تورکیاوە بکرگیراون و ھموو پویستییکی شڕ و 
پارەیان دەدرتی و، نک بۆ ئوەی شڕی داعش بکن، بکو بۆ ئوەی ل رۆژئاوای 

ببنوە و خکی سڤیلی کورد بکوژن و ردمانی کورووبڕووی شڕڤانانداکوردستان



تاوان نھاتووە ھژمارەکانی ئمش تاوانکی ترە ل.. ن بسووتنن دیکانیا
.ئردۆگان

بوون ھۆی ،تقینوانی ک ل شارەکانی باکووری کوردستاندا ئنجامدران وئو
( وەدا نیی ک ل الین گومان ل.. و ب سدانیش بریندارب سدان کوردشھیدبوونی 

ئمیش یکک ل .. داعشوەل الین وە ئنجام دران، نک ) میتی تورکیادەزگای 
. تاوانکانی تری ئردۆگان 

و کوشتن و بەوشتی تورکیا یکک لو دەوتانی ک داعشیان دروستکرد و ب خون
لشکری داعش ل گرتنی شنخشکش و چاوساغ و کوسووری پ.. ن ووگۆشیان کرد

، ب ھر تورکیا بووشاری مووس و كۆبانی و شنگال و چندین ناوچی تری کوردستان
ئردۆگان .. ئو شونانی گرت داعشکیا، رمادی و لۆجستی و ھواگری تویارمتی 

. ) .لگڵ مڕیشدا شین دەکا .. خوا و دەلگڵ گورگدا کۆشت( زن و دەرووە کسکی درۆ
.. دەڕشت و دەستکی ب چاوییوە دەگرت و ) گزە ( فرمسکی تیمساحی بۆ مندانی 

کچی دەستکی تری خستبووە دەستی سرۆک وەزیرانی ئیسرائیلوە، بۆ مندانی 
کچی دەستکانی ب خونی ئای ھزاران مندا کوردمان سوورن .. فلستین دەگریا و 

. قی ھویستکانی ئردۆگان ئمی دووڕوویی و دووفا! ؟؟..

لسر زەویدا دیارە، گوای تورکیای ئردۆگان ئمش درۆیکی زەق و شاخدارە و،
کو تا ئمۆش ب.. چۆت برەی ئو دەوت ھاوپیمانانی ک دژی داعش شڕدەکن 

یمانزی تورکیا ھاوپھکی ب کانی داعشی تیرۆریستتکی زۆری ئاشکرا چیگب ،
 ن کنن ھلمدەس م راستییئ.
ئوە چندین جار جختی لسر ی،بشرمانئردۆگان ئاشکرا ومبستیبگومان 

کردۆتوە، ک ئوان شڕی کورد دەکن و، ھموو کورد ب تیرۆریست دەزانن، نایانوێ 
ریخیش گر لسر م: " مافکانیدا بنن، بشرمانش دەن ب دان ب بوونی کورد و 

ئردۆگان بۆ دژایتیکردنی " .. ت، ئم دژایتی دەکین بدەوتکی کوردی دروست ب
کنۆش بکو ئامادەش ک ..ونی دانش بکات و سرسازکورد، ئامادەی ل زۆر شت 

ھیوا و ستییوە، بو مرجی ک دژیو دەندەست بخات،بۆ شیتانیش بری و
.بت گلی کوردمان مافکانمان 



دەکات ر ئسقان دژی سادەترین مافی کوردبووە، تا س) کوردفۆبیا (ئردۆگان تووشی 
ترسیی ل مھردەم باس.. ژەھراوی برانبر ب کورد ل ددای ، رق و بوغزکیو

 بدەکا، ب کر ناوچورە دەکاکوردی بۆ سگ م ترسما ئوەبننھا بۆ ئی ، ت
. اترمان بۆ پیدا بکاتدوژمنی زی

بشرمان زۆر.. ب شڕی داعشوە قۆستۆتوە سرقابوونی وت زلھزەکانئردۆگان 
و ب ەوشتان الحسوپابکی زەبەوشت،ویوەپۆلیس و میتی بتازەترین و ، ب

کوتاوەت سر شار و شارۆچک و ھیانکر،قورسترین چکی کوشندە و وران
کانی باکووری کوردستان ودھات

ئاشکرا و ب رچاوبوەبی جیھان، بردانو نام ەقانوە دی زۆر دڕندانوەیش
ھندەش رەگزپرست و..ل گلی بتاوانی کوردمان دەکن رەشکوژی و کۆمکوژی 

( تی سیاسناو النکیشمان ناپارزن ونامردن، تنانت دەست ل مندانیببزەیی و 
.جبج دەکن ) او ـزەوی سووت

ی تورکیا، دا، سوپای دڕندە و نامردی باکووری کوردستانبۆ نموون ل ناوچی جزیرە
ھر لو .. یلیان سوتان ک ب زۆری منداڵ و ئافرەت بوون ل کۆشکدا سی کوردی سڤ

.. ە ردبۆوکس خۆیان ل ئشکوتکدا شا)١٧٨( ناوچیدا، ل ترسی سۆپای تورکیا 
ئاگریان ل ئشکوتک بردا، ھموو تورکیا دۆزییاننوە وە خونژەکانی سرباز

ی کواندا ئکوتشکناو ئ رە..بوون سووتان لم گولتاوانی ل ی جیھانداکو
ئم . .دەوەشتوە ھر ل تورکەنی واتاوانی قزەوبگومان! ؟..ئنجام دراوە 

..ش ل باپیرە عوسمانییکانیان بۆیان ماوەتوە وورە بۆۆگنکولت
 نینکی پمای کی تر کیی.. نمووندی باکووری کوردستان دوو منداشاری ئام ل

نیان سیانزە و دوانزە سامت نینننکوردمان ککردۆگان پکی ئینو بوون، ب ک ،
ای لوە دەبت ـمیتک ئاگ.. بوو ئم شارە ھواسرایکک ل شقامکانیب دیوارکی

ینو وکوردەمان ب و دوو مندائ کان یکردۆگانیینین ـ ئکردۆگان پزرەتی ئح
، ل الین دادگای نادادپروەری تورکیاوە، ودەگرێیھردووکیانئم ب تاوان دەزانن ـ 

مانگ سزای بندکردنیان ) ٤(ئوی تریان مانگ و،) ١٤(مان، گورەکیان مندائو دوو 
.بی ل تورکیاد بۆ کورد پکنیش قدەغی ..دان 



ئمۆ ل کاتی نووسینی ئم بابتمدا، ل کنا تلفزیۆنییکاندا، ئوەم گوێ لبوو 
ک ستراوی پشتگیرکردن لبتی ھتووم ردۆگانی تاوانبار بکارانی ( ئپارتی کر

نج سد ـزار و پـزە ھـیان( بب بنما، بیاری ل کارالدانی بب بگ و، )کوردستان
ئوەشم خوندەوە .. باکووری کوردستان ل کارەکانیان دەرکرد لمامۆستای کوردیان) 

کورد ل کارەکانیانفرمانبری ک ئردۆگان بیاری داوە ب ھمان توومت ب ھزاران 
برستی و نانبین و بوکردنوەی ،وی ئردۆگانمبستی گالک ئاشکراش..دەربکات

تاوانک . .ئردۆگان ئمش تاوانکی تری.. ل باکووری کوردستاندا ینخوندەواری
.دژ ب مافکانی مرۆڤ و ب مافکانی مندان و ب پروەردە 

انووی یب بتورکیا و تۆپ دوورھاوژەکانیان،ئاشکراش ک رۆۆژان فرۆککانی
دھاتکانی باشووری کوردستان .. بۆردوومان کردنی بنککانی گریالکانی کوردستان 

.. دوومان دەکن، تا ئستا ب دەیان خکی سڤیلی ئو دھاتانمان شھید بوون بۆر
ل ترسا .. ماکانیان وران کراون و رەز و باخ و مڕ و ماتیان سووتنران 

ئمش  یکک ل تاوان قزەوەنکانی .. دەژین مرگی، ب کوللـئوارەبوون و
کوردستان، ک تنھا ب قس و ھرمی زاریش بۆ بدەنگی حکوومتی شرم.. ئردۆگان 

.ب نووسینی فرمیش، ھشکانی تورکیا بۆ سر باشووری کوردستان شرمزار ناکن 

، دال رۆئاوای کوردستان) اراستنی گل ھزەکانی پ( دوای ئوەی شڕڤان قارەمانکانی 
سرکوتن ل دوای سرکوتنیان بسر چتکانی داعشدا تۆمارکرد و شاری منبجیان 

پاکردنوەی تواوی رۆژئاوای مژدەی رزگار کرد و بیاری سرکوتنی گورەتر و 
 کانی کوردستانیان دا لتداعش و چکانی تورکیا لوتنان..جاشرکم سی ئ

.کرد تووشی شۆک و ھستریا یانئردۆگانشرڤانان 
سنووری بزاند و تورکیای ئردۆگان ،دا) ٢٠١٨/ ٨/ ٢٤(رشممی رکوتی اچول رۆژی

ئنجام دا، لم ھشیدا جگ ل ) اتروقغانی ف( نکی سربازی بناوی ئۆپراسیۆ
زیاتر ل پنجا دەبابی تازە و چندین تۆپی قورسی دوورھاوژ سدان سربازی تورکیا

سوپای ( لژر ناوی ب سدان چاشی خۆفرۆش و بکرگیراوی تورکیا،و زرپۆش و
برەی نوسرە، برەی شام ، جاش تورکمانکانی سوریا، تیپی ( ، ب ناوەکانی )ئازاد

( فـرۆکی جنگی ب پاپشتی)ە و، تیپپی ھمزسوتان موراد، تیپی نورەدین زەنگی 



ئوەشیان ) جرابلس (، ھایان کوتای سر شاری تورکیا و ئمریکا) ی ئیف شانزە
کی زەقڕوویان بوون،درۆین داعش رووبر بگنھا .. وە تۆش تمداعش تا ئ

ککردووکیفیشی سوپای تورکیا نرۆژی داگیرکردنی شاری .. ە شیان ئاراست ل
تۆپاران و و فۆک جنگییکانیان ئو ھزەی تورکیابب وچانجرابلسوە
کانیەو گوندەکگڕشارۆچک و شارەکانی عفرین و کۆبانی و شار و بۆردوومانی 

سر سنووری تورکیا ئوەش راست نیی ک مترسی ل.. دەکنمانرۆژئاوای کوردستان
،یمووی ھھ م قسانیوبیانوونئمانقسبنستراوی ببوە،ھناننبۆ پاساوھ

ک دوو سا ب نیازی .. بۆ ئم ئۆپراسیۆن لشکریییان بۆ سر رۆژئاوای کوردستان 
بۆ ئوە نچوونت بکرگیراوەکانیکی تورکیا و جاشسوپا.نئنجام دانی بوو

بکو ل بکنشڕی داعشلووە ک داگیریان کردوون،ئو ناوچانی ک جرابلس و 
بۆ ئوەی ل ،داعشی ھاوپیمانیانوە ھاتوونشکستییکانی بھانای راستیدا،

چن لزنناوننن و بیان پاریبگڕیان پی شرەستک و کو، چ. . ھاوکاریان بن ل
.شڕی دژی کورد 

، ود ل دژی کورنشڕکرد،بر و دوای تورکیا و جاشکانیمبستی بم ل راستیدا 
شارۆچک و گڕەک و و ورانکردنی گوندکۆمکوژی کوردە،رەشکوژی و ئنجامدانی 

ردمان ل شارەکانی رۆژئاوای کوردستان، بۆ ئوەی ک نھن مافکانی گلی کو
یلی کوردیان ب ناڕەوا یک خکی سڤكۆمشتا ئمۆ.. دی رۆژئاوای کوردستاندا بن

تدان، رۆژانش بب ھۆ بۆردوومان و تۆبارانی شار و ک مندایانشھید کردوون،
تا ئستا چندین خزانی کوردمان ل ترسی .. گوندەکانی رۆئاوای کوردستان دەکن 

زدی خۆیان بجشتوون و و جاش نۆکرەکانیان، تاوانکانی سوپای دڕندەی تورکیا 
 ی تورکیا .. ئاوارەبوونم تاوانانجیھان ل وە کداخ دەنگن بب. . بیدەنگیش ل

مبستکی سرەکی تری تورکیا دابانی . .کان، پشتگیری کردن ل تاوانبارانتاوان
، نیازکی گوی کشیان نانوەی شڕە ل کانتۆنکانی رۆژئاوای کوردستان ل یکتری

و، گۆڕینی دیمۆگرافیای داگیرکردنی زەوی وزاری کورد، نیازیو.نوان کورد و عربدا 
.لو ناوچیدا نتوەیین



دەرھق ) سوتان ئردۆگان ( ئمان مشتکن ل چندین خرواری تاوان قزەوەنکانی 
و ژیانخوازی گلی کوردمان ل باکوور و باشوور وب گلی ئازادیخواز و ئاشتیخوازی

. رۆئاوای کوردستان

برخودانی و خۆڕاگری و پشوودرژی و کۆندان ناسراوە ب قارەمانتی و گلی کوردمان 
ب و،ی نیشتمانی پیرۆزمان دەکینبرگری ل کوردستانتا دواتنۆکی خونمان.. 

و داگیرکر و سر بۆ ھیچ دیکتاتۆر ..سربرزی دەژین و ب سربرزیش دەمرین
تا کوردیش ب .. دەگین ت یا درەنگ ب ماف رەواکانمانزووب.. زۆردارک نانونین

برقرار نابت و،مافکانی خۆی نگات، بگومان ئاشتی ل رۆژھتی ناوەڕاستدا
کورد چاوی نبیوەت خاک و .. بژین ئاسوودەییتوانن بناتورک و عرەب و فاریسیش 

خبات کوردستان و و مافکانمانبکو ئم ل پناوی رزگارکردنی.. نیشتمانی کس 
ی ھر گلکی نیشمان دداگیررکراو و مافرەوا و دانپنراوئمش مافکی ..ەکیند

سری ..داستان سروەریقوربانیدان و ل ەپ،گلکشمانمژووی.. زەەوتکراوە
.خست گۆڕەوەانشوەشمئردۆگان زۆردار و ستمکار و دیکتاتۆری چندین 

تاوانن دژ ب .. کوردی ئازادی و ئاشتیخوازمان تاوانکانی ئردۆگان دەرھق ب گلی 
ەوە ) تاوانکانی جنگ( مرۆڤایتی و، دژ ب ماف دانپنراوەکانی مرۆڤ، دەچن خانی 

ئمی کوردیش پویست .. لم تاوانان بدەنگ نبن یپویست کۆمگای نودەوت.. 
 بدرتانـتاوانبار ئردۆگ، داوای ئوەبکین ک ل سر ئو تاوانانیکدەنگ بین و 

ی ) سلۆبۆدان میلۆشیڤیچ( من داکۆکی ل ..ایی بکررت ـو دادگنودەوتی یاـدادگ
و ھندەی ئردۆگان تاوانی بم میلۆشیڤیچ نی.. گسالفیا ناکم کی گۆڕبگۆڕی یۆسرۆ

نکانی تاواپویست ب ھمان شوەش چاو ل .. درای دادگای نودەوتی ک نکردبوو، 
تاوانبار بکرت ک دەرھق ب ) تاوانکانی جنگ ( و ب تاوانبار ئردۆگان نپۆشرێ

. داگای نودەوتی دادگایی بکرت خکی سڤیلی کورد کردوونی، ل دا

ھی، ھاودەنگ و کوردیان لک و ل ھموو ئو وتانی پویست ل کوردستان
( ل ) دادگای نودەوتی ( و، سکایک ب کۆبکینوەھاوڕابین و، واژۆی پویست 

ی سرۆک کۆماری تورکیائردۆگانیکردنی تاوانباری جنگبدەین و، داوای دادگا) الھای 



تا ناقگی ب . .وک سراپای گیانی تاوانن و، تاوان بووە ب گروپی خونی . .بکین 
. خونی بتاوانی کورد سوورە 
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