
رەزا شوان.. ئھردۆگان دیکتاتۆر و ستھمکارە : ) گل ( 

.. کھ) گل رشپیـ( گۆڤاری 
دا، ژمارەیھکی تایبھتی تھرخان کردووە کھ بھرگ ) ٢٠١٦/ / ی١٣(

وەکوھمی ئھم ژمارە تایبھتییلھ بھرگی یھک. .ورکیان و ھھموو بابھتھکانی دەربارەی ت
) انـدۆگرەجھب تھیب ئھر( 

.. ودەموچاوی کرژ
و ئاگریان بھ کھ،شاری دوو مزگھوتی

. اکووری کوردستان ئاراستھ کرابن ..دواوەیھ

) .. تورکیا ناوەندی کارەساتھ ( ) گل ( ئھم ژمارە تایبھتییھی
) ( ناونیشانھکانی تری 

بھوەش تاوانباری کردووە کھ ھھموو سنوورەکانی .. ردووە ناوب) ستھمکار ( و بھ ) دیکتاتۆر ( بھ 
.سیاسھتی بھزاندووە 

وو
گھلھکھی راگھیاندووە و، ژمارەیھکی زۆری ی 

سھرباز و دادوەر و رۆژنامھنووس و مامۆستایانی زانکۆی گرتوون و، تورکیا لھ سایھی پۆلیس و 
رەخنھشی لھ سیاسھتی تورکیا .. 

ئۆپھراسیۆنی بھ . .کارانی کوردستان پھرپا کردووە گرتووە کھ ش
.ناوبردووە )داگیرکردن ( یشی بھ ) ( ناو

چی لھ تورکیادا روودەدات ؟ رۆژیک : " 
سھرۆک رەجھب ئھردۆگان لھ چاکسازخوازییھوە بۆ ... 

"  ۆڕێ ـاتۆری دەگـدیکت

کودەتایھکی ئیداری و سیاسیشی بھسھر گھلی کورد لھ باکووری کوردستاندا کردووە، بھ ئھردۆگان
پارتی ( کوردەکانی سھر بھ کار و سھرۆک شارەوانییھھھزار مام

،لھسھر کارەکانیان الداون و) گھالندیموکراتی
سھرە .. خراونھتھ زیندانییھ ترسناکھکانی تورکیاوە ،

.کانی سھر بھ پارتی گھالنی دیموکرات کوردەپھڕلھمانتارە 

ی ) تانجۆ بلیکتیش (
) ٢٠١٦/ / ی ١٤(قسھکھر بھ ناوی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا، لھ رۆژی چوارشھممھ 

، ژمارە وبھ توندی ، بھ ناوی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا



کارەکھشیان  . .و وەتورکیا و سوکایھتیکردن بھ ئھردۆگان زانی
ھاوکات ئھم ژمارەیھ تایبھتییھ ..ووەبھ ئستیفزازی ناوبرد

. بوو لھ گھڵ جھژنی قورباندا

لھ رووبھڕووبوونھوە لھگھڵ
بھ ھۆی ئھوەی ھ.. تورکیادا ھھیھ 

. وحکوومھتی تورکیا روکھ

مانھیھکی یکھ بریتییھ لھ د،گرتبوو، کھ تورکیا دەستی بھسھر ئھو شریتھ ڤیدیۆیھدا
ری وەرزشی تورکیادا ـکھ لھگھڵ وەزی) یتشھ ڤیلھ دۆ(

. ئھنجامی داوە 

ناساندنی فھرمی ، بھ لھمانتارپھربھ زۆرینھی دەنگھکان)پھر( دەنگدانی ئھمانھ و
لھ جھنگی جیھانی یھکھمدا کھ لھ الیھن عوسمانییھ تاوانبار و ) ژینۆسایدی ئھرمھنییھکان ( تاوانی 

 )(
چونکھ تورکیا تا .. ئ.. کوشتیانیان 

گھلی و، وەکو ھھموو تاوانھکانی کھشیان بھرانبھر بھ ئھمڕۆش دان بھ
.کردوویان و دەیکھنکھ مان کورد

٢٠١٦/ / ی١٥: نھرویج 


