
رەزا شوان.. کودەتای ئھردۆگان بھسھر ئازادی و دیموکراتیدا

ەوانھی ئھردۆگانی دیکتاتۆری 
، بھ ی جیھانگھورەترین بھندیخانھکار، تورکیا بووە بھستھم

و مافھکانی زۆر دڕندانھ و نامھردانھ، سھرکوتکردنی ئازادی و دیموکراتی و ئازادی گوزارشتکرن
ۆگانی گھڕاوەتھوە بۆ ئھو سھردەمھی کھ جینۆسایدی ئھرمھنییھکانیان دتۆرکیای ئھر.. 

.. کرد
ئھردۆگان وەکو ھھموو دیکتاتۆرە .. 

ئھم سیاسھتھ .. 
. .ەو 

بھ ھھزاران کھس بکوژرێ و بھ الیھوە گرنگ نییھ کھ دا، ی
نان لھسھر کارەکانیان البھرێ و بھ ھھزاران کھس لھ بھندیخانھکانی توند بکات، بھ ھھزارانیش 

.ابخاتھھموو رۆژنامھکان و تھلھفزیۆنھکانیش د. .بکاتیانبڕاو

) ٢٥١٦/ نۆڤھمبھری/ی٥(لھ بھرەبھیانی ئھمڕۆی ھھینیدا
لھ ئھنکھرە و ئامھد و چھند)ھھ دە پھ(

و خاتوودوو ھاوسھرۆکی ھھ دە پھ، سھالحھدین دەمیرتاش ر

سھرۆکی شبوو لھ مانگی رابردوودائھوە.. گیرکردنتکھشی ئھم پارتھ کوردییھ ئاشتیخوازەیان دەس
بھ تاوانی درۆ و ھ.. نشارەوانی ئاماد خاتوو گولتان کاشناک و ھاوسھرۆکھکھیان گرت

 ..

ن لھ پھڕلھمانی )ھھ دە پھ(پھڕلھمانتار و) ٥٩(تورکیا کھ ژمارەیان
ئھوەبوو پارتھکھی.. 

کھ
بۆ ئھوەی کھ.. بھ زۆری دەنگھکان، کلکیانن، 

دەن بھ دادگابیان گرن و بھ توومھتی پشتگیریکردن لھ پھکھکھ بیان
پھیڕەوی دادگاش سھر بھ پارتھکھی ئھردۆگان و .. 

. ناکاتدادپھروەری



بھ .. تھوە ھھیھەکان
نی خۆیانیدوژم

ت و ھھموو .
ب.. بڕیارەکانی قورخکردوون و

.شئۆپۆزسیۆن و ھھموو ئھو کھسانھ،

ار و ئھشکھنجھی دەروونی و پیسترین ئازوبھ ھھزاران کوردیان لھ گرتووخانھکاندا گرتوون
.جھسھدی

.
ئھرۆگان و، زیاتر بۆ یھکانی ئھردۆگان، بوونھتھ ھاندان و نامھردیفاشستی 

.دڕندەیی و نامھردییھکانی

.. .. ی کوردماننقارەما
بھو نیازە .. بکات

. ھھروەکو چۆن سھدامی ھاودیکتاتۆری سھری نایھوە. .ھوەیانھوە

تورکیاوە، کھ لھ لھ دوای شانۆگھرییھ کودەتا سھربازییھ سھرنھکھوتووە داتاشراوکھیئھردۆگان

ھھموو کھ بۆ ئھوەش .. ئۆپۆزسیۆن و ھھموو ئھوانھی کھ رەخ
پۆستھ 

بۆ ئھوەی دەنگھکانی.. .. 
چیرۆک و.. کپ بکا و،نارازی 

.. ی داڕشت)کودەتای سھربازی شکستخواردوو(یۆی سینار
ھھزار کھس لھ تورکیادا بھندکراون، زیاتر لھ) ١٤٠(

مانبھر) ٢٥(
) ١٠.. (رۆژنامھنووسی گرتوون) ١٣٥(زیاتر لھ.. سھر کارەکانیان دەرکردوونلھ

چھندین نووسھر و ھونھرمھند و .. .. 



کورد پشکی .. .. وەرزشکاری گرتوون
گومانیش لھوەدا نییھ کھ ئھردۆگان تووشی کوردفۆبیا .. ھ و لھ کاردەکراوانھدا ھھیھنان

مان لھبھر ی.. 
 ..

!.. .. تاس
یسیاسی کورد

ر و باشوور و کوردستان، باکوو.. .. 
. بنکھ و 

ن
لھ بھ تایبھتیش داوا لھ سھرجھم پارتییھ سیاسییھکان و .. 
کھ لھ شارەکانی کوردستان و ئھورۆپا و ئھمریکادا، خۆپیشاندانی .. مھدەنییھکانی کوردستان دەکھم

بھ ئازادی و پرۆتستۆی تاوانھکانی تورکیای ئھردۆگانی دژ.. تووڕەیی سازبکھن وناڕەزایی و
دیموکراتی و یھکسانی

بھسھ ) تورکیا ئۆستۆپ (داوابکھن و ھاوار بکھن . .
.لھ دژی گھلی کوردی لھ تاوانھو دەست 

..بھسھ پیاوە نھخۆشھکھی تورکیا..  
چارەنووسی

.چارەنووسی تۆش لھوان باشتر ناب.. کھ گۆڕبھگۆڕکران.. دیکتاتۆرانھ لھبھرچاو بگرە


