
رەزا شوان.. یندانستان ل پاکستاندرۆکانی ئردۆگانی سرۆک کۆماری ز

دیکتاتۆر رەجب تیب ئردۆگان سرۆک کۆماری ) ٢٠١٦/نۆڤمبر/ی١٦(ی رابردوو مرۆژی چوارشم

، اڕلمانی پاکستاندسردانی کۆماری پاکستانی کرد، ل وتیکیدا ل بردەم پ) تورکیا(زیندانستان

زۆر کار و خونژە، درۆزن و دووڕوو و ستمیھر وەکو ئوەی ک کس نیناست ک چ دەستدارک

ک وا خۆی دەردەخست ل میانی قسکانیدا .. کۆمک درۆی گورەی شاخداری ھشتبشرمان

پاکی ل راستیدا ھیچ خستکی..سۆتانی ھموو گالنی ئیسالم و ب ناوی ئوانوە قسدەکات

و ی، ئاینی ئیسالمی کردووە ب پردەپۆشدا بدی ناکرێخواپرستی ب راستی ل ئردۆگانئیسالمی و

ئو تاوانانی ایبتیشب گالنی ئیسالم، ب تدژ چونک تاوان قزەوەنکانی .. پوە دەکاتمزایدەی 

 لی کوردمانکنجامی دەدادژی گن، ئدەمار درۆکانی ھسردە لتی . پی دەسسای ل

 ی فاشستی و بورەترین قگ ی، تورکیا بووە بروەرەکنادادپ ردۆگان و پارتی ئەوانتاك

)زیندانستان(ببگۆڕنتورکیای باشتر وای لسر نخشی جیھاندا ناوئازادیخوازان، بکو زیندانی

و ئردۆگان ل جیاتی کردنوەی قوتابخان و باخچ و ستادیۆمی وەرزشی، و پرۆژەی ئاوەدانی 

کچی .. خوندنو ل ئاوەدانی ل ل باکووری کوردستانی پراوزکراو ل خزمتگوزاری و چاکسازی 

 ک ورەی تازە دروست بکات، ) ٢٤٠(نیازی وایزیندانی گم زیندانانری ئشی شب کشارەکانی ل

یان پو،دا دەکرنوە، چونک ل زیندانکانی ئستایان جیان ل نماوەتوە باکووری کوردستان

کردوون ل ئازادیخوازان، ب تایبتیش ل رۆ تکۆشر و ئازادیخواز و ئاشتیخوازەکانی گلی کوردی 

. قارەمانمان ل باکووری کوردستاندا

ی قسمیان ردۆگان لوە ئتانی رۆژئاوای تاوانبارکرد، بتاوانباری کردن کانیدا، و کانیان کتو

ک ،بگومان مبستی ئردۆگان روون.. بوونت پنای تیرۆریستان و، چک بۆ داعش دەنرن

ژان ئردۆگان ل مبستی لم قسیی رەوەندی کوردمان ل وتانی ئورۆپا ک لو تاوانانی ک رۆ

و زیندانی ) ھ دە پ(مانتانیگرتنی پرلفراوانی ئنجامی دەدات، ل ھشی داباکووری کوردستان

کانیو گرتنی سرۆک) ڤیگن یوکسداغ(و)سالحدین دەمیرتاش(کردنی ھاوسرۆکارانی

، بدەنگ نابن و خوشک و برای ئمنکوردن و ک شارەوانییکانی شارەکانی باکووری کوردستان،

ئردۆگانی دیکتاتۆری رەگزپرست سرکوتکارییکانیاڕەزەیایی برانبر ب کردەوەخۆپیشاندنی ن

تان پارزگاری ل پۆلیسی ئم وسروشتی و رەوای وسازدەکن، ئمش ل وتانی ئورۆپا مافکی 



یای ئردۆگانی ک تق ل شاندەران دەکن، نک وەکو پۆلیسکان و میتی بەوشتی تورکخۆپی

،مبستی ئردۆگان ل چک ناردن بۆ داعش.. دەیان گرنخۆپيشاندەران دەکن و دەیان گوژن و

ی کوردمان ل کانقارەمانڤانتیرۆریستانی داعشی دروستکراوی خۆی نیی، بکو مبستی ل شڕ

گرچی زۆر ب کمی ئمریکا و چند ئ..، ک بوونت چقی چاوی ئردۆگانرۆژئاوای کوردستان

کچی ئردۆگان ب ئوپڕی .. ب چکی سادە و کالسیکی یارمتی شرڤانان دەدەن،دەوتکی رۆژئاوا

یی تر، ب تیرۆریستانی یارمتیارمتی لۆجستی و چک و دەرمان و سیخوڕی و جۆرەھاتوانایوە

ی تورکی ئم راستییی )جمھوریت(رۆژنامیری سرنووس) موراد سابنجو(ک ..، دەداتدا وداعشی

ئاشکراکرد، ئردۆگان ب توومتی ئاشکراکردنی نھنی دەوت، تاوانی ناپاکییان خست پای و 

لم ..خستیان زیندانوە و بکو بڕوەبر و زۆربی رۆژنامنووسکانی سر بم رۆژنامییان گرتن

رۆکی پارتی گلی کوماری ئۆپۆزسیۆن، رووی دەمی ل ئردۆگان س) دار ئۆغوکمال کیلکچ(بارەیوە 

دەتوێ تورکیا بکیت ب .. دەتوێ چی بکیت؟.. کۆمگای نودەوتی زۆر تووڕەن:"کرد و پی وت

ئایا ل چ شونکدا بۆمبی .. رۆژنامی جمھوریت چی کردووە؟..وتک ئوەی تیدا ل زینداندابن؟

خلیفی راستیی داعش، ل سایی جنبتان تا ئمۆش تورکیا ئردۆگان، ئیجا جنابی"چاندووە؟

ھاوپیمانت ل یدنیاترین پشووگی داعشکان، گومانی ئوەش دەکرت ک ئبو بکر بغدادی

یشئورۆپا پنای تیرۆریستان نیی، ئورۆپا زیندان.. بت و ل الین میتی تورکیاوە بپارزرێداتورکیا

ئگر .. مافکانی مرۆڤدادپروەری و ئورۆپا قی ئازادی و دیموکراتی و یکسانی و بکو ، نیی

ئی بۆ داوا ل س ملیۆن تورک ناکیت ک ل باوەشی .. ئورۆپا ب پنای تیرۆریستان دەزانیت

زیندانستانکی بۆ داویان لناکیت ک بگڕنوە و بۆ کۆماری.. گۆشکران و پروەردە بووندائورۆپا

کورد گورەترین زیندانی ئازادیخواز و ئاشتیخوازیک گورەترین پنای تیرۆریستانی داعش و،؟..تۆ

رۆژ ل دوای رۆژ تورک نک کورد ل ترسی ستم و چوسانوە و .. تورکیش؟ئۆپۆزسیۆنی و 

؟ چونک ..سرکوتکردنی تۆی دیکتاتۆر، تورکیا بجدەھن و داوای پنابرتی ل ئوروپا دەکن

 ت ناپاکن و دەبکنییشۆڤ الی تۆ و پارتدەن لنکانت لبۆ درۆکانت و تاوان پچ یی کوانئ

ب ھاوتییکی ) یشا سوتان ئردۆگان( بی ئوەی ھاوار نکات و ن .. ابدرنسزبدرن دادگا و 

ئورۆپا، یا ؟؟..دەداتدا و ک ب چک یارمتی تیرۆریستانی داعش ئی ل راستیدا ! ناپاکی دەزانیت؟

ناو راژەیک لکچی ، تکیبپۆشک ل چاوی خکیدا بدیتۆ دەتوت! ؟..ۆی خلیفی داعشکانت

.ب پنجی خوناویتوە ئاماژە مک. .دەیبیننچاوت دای و دنیا 

ئم پیاوکوژان ل خونشتنی خونی :"، وتیشیئردۆگان وەکو ئوەی ھیچ تاوانکی نکردووبت

و ب ھزاران ئافرەت و مندای کوردتان کوشت.. پیاوکوژی راستی تۆێ".. ئیسالمکان زیاتر نازانن



نتوەیک ھبت، ک وەکو کورد ب دسۆزی و ب پاکی فرزەکان و اناکم ل جیھاندابو.. دەکوژن

نتوە بم ب داخوە ھر ل الین .. جبج بکاترورەسمی ئاینی ئیسالمی وا ب جدی و پیرۆزی 

ش راست وات ئوەک.. کراینکورد ی ئمیو ئنفال و کیمیابارانمکانوە، ژینۆسایدب ناوە ئیسال

ورد کئمی ئوە ل سر ئوە .. پرستئوە رەگزپرستن نک ئیسالم..ناکن ک ئیسالمکی راستی بن

دەتانوێ .. و نابین ب تورکو تورک نیندەکوژن، ھر ل بر ئوەی ک کوردین نتوەیکی جیاوازین

بۆگن و پرانسیپ ئمی ئایدیۆلۆژیای! ؟..نوەب زۆرداری ناسنامی نتوەییمان بس

یا ب دوو پوەری ! ؟..بانک و دوو ھوای؟ بۆ؟..؟ بۆ ئیسالم ب الی ئوەوە وای..رەگزپرستییکانتان

ی ل خۆباییپیاوکوژ و خونژی راستی تۆئردۆگانی ل مرۆڤ بدەر، ! ؟..جیاواز راستییکان دەپون

تکفاشتیی متاو.. و رژنی کوردی بخو ب کان دەستکتان سوورنان.

نکنبول و ئستئ رزمی ئیسالمی تۆدا، لی مودسای ناوە ئیسالم، لردۆگانی بر رەئدا، نزیکی ھ

یفرۆشی ھشکی ئاشکرای لنک، یا شوییخانک یا مک دیسکۆیوتژمارەی .. مزگ

!؟..یسالموە دەکیئبجا مزایدەی چی ..کانیشتان ل ژمارەی مزگوتکانتان کمترنەنوژکر

نینکی پتیش ماییم قسئ ":رمانسکیلوازموو شھ وە کوسانرینچناوبروی لس ل ،

تاوان ، چونک و، بازاڕیان نییئم قسانت درۆی گورەن" ..نتوەیی و تایفیھموویانوە جیاوازی

تان، نو جیاوزی کردتانکردەوە ناشیرینکانتان، رەگزپرستیتان، نایکسانیقزەوەنکانتان و

،تۆرکیای ئوە.. ھموو ئمان ب پچوانی ئم قسانتوەی.. چوسانوە و کوشتنی کورد

تجیھاندافاشسترین دەو ل .. وە، تا دەگاتتی ئیمپریالیزمی عوسمانی باپیرانتاندەو ل

. بۆت ناسنامی تورکیاو کۆمکوژی فاشستی و رەگزپرستی ..یکتاتۆرحوکمانی تۆی د

:"دەیک تووشی نخۆشی شتی دەست و کورسی و تاکەوی بووە ئردۆگانی درۆزن و دووڕوو، 

و رز بۆ خۆی ب خۆی ھبیکمی شرمگرئ"..گوم لوە نیی، ک ئوروپا پم دەن دیکتاتۆر

.ناوم برنیا ستمکار بباکم لوەی ک ب دیکتاتۆر دابنت، نات 

ستا تا ئف نگی تورکیادالکانرھروەرئ، مافکسانی، دادپی مرۆڤ، ئاشتی، ، دیموکراسی، ی

سرجم . .مافکانی نتوەکانی جگ ل تورک، بوونیان نییویژدان، رزگرتن، یکتری قبوکردن،

سربین و دزی و تانکردن و کاولکردن، دیارەیکی رەسن و زەقی مژوویان خوناویی، کوشتن و 

بۆگنیان، ئوی نشیاوە و ناشت ب کورد و ئرمنییکانیان کردن، ک تا کولتووری رەگزپرستی و

.  ھتای پی قزەوەن ب توی تورکیای ئردۆگانییوە



ب ئندامی یکتی ک داوادەکات .. گنیوەبۆردۆگانی بم ھموو پاش پیس وجا تورکیای ئ

ئاسن ل تورکیادا ب ئردۆگان، ب ئاگر و تا ئردۆگان و ھاوکردارەکانی ! ؟..یبگرنئوروپا وەر

ئوە ل دوورەوە مگر ھر .. محا ک تورکیا ببت ب ئندامی یکتی ئوروپا.. حوکمانی بکن

"ئم نان ب ئو رۆن:"بن


