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  مینمین   ئه ئه  کاوهکاوه ...  ... وروپاوروپا  نگی ئهنگی ئه  تی تورکیا و بدهتی تورکیا و بده  وهوه  تی دهتی ده  حشهحشه  وهوه
  

 ڕاستیدا خودی   له ند کرد که سه  تیرۆر په  ناوی دژه کی نوی به یاسایه، مانی تورکیا ڕله په
دژی  تی به وه ی تیرۆریی ده  خانه وته که ده و  یه کارکی تیرۆریستیانه، رکردنیموا  و هه یاساکه

موو  ئاشکرا هه م به  به هاتووه رچی ناوی کوردی تدانه گه  ئه ڕۆکی یاساکه ناوه. کوردلی  گه
تی   تایبه کانی کورد به موو سیمبوه  هه گاته  تا ده  بگره وه یڤکه  په کی کورد له ئازادییه

  و یاسایه ی ئه گوره ر به ی ئا و پۆسته وه رزکردنه و به) رد سک و سوور و زه که (کانی نگه ڕه
، ی خاکی تورکیا کپارچه ن یه بیانووی پاراست ری تورک به یرکهو پۆلیس و سوپای داگ یه خه ده قه
ی  وه ته دژی نه  و نھنی بهو تیرۆری ئاشکرا نجه شکه رکوتکردن و ئه  بۆ سه ستیان ئاواکراوه ده

و  موو ئه و جاش و میت و هه کۆترگریال   که یه  هه وه ترسی ئه  مه  ئستاوه  له ربۆیه هه، کورد
،   وه ردرنهاش  ده وه ته وه ن ده الیه کانیش له بکوژه ،  و یاسایه  پشتیوانی ئه به، ک  کوشتنی خه  به وه نه ستبکه ده، ورکیی ناو سوپای ت تانه چه
  . روشونن س بسه یان که  ده ستاش بهری کورد تیرۆرکران و تا ئ یان تکۆشه  ده به،  دواوه کان به ده وه  سانی نه ک له روه هه
زمانی تورکی   و به یه کی ڕۆژانه یه  ڕۆژنامه که) ئۆزگور گوندم (ی  ڕۆژنامه  که  کاتکدایه له، یی تورکیا و یاسا نویه موارکردنی ئه هه
ی   ونه ی که وه ش دوای ئه وه ئه،  وه دایه کی ههکانی سوپای تورکیا و میتی تور وه ترین کرده  دڕندانه کک له ر یه سه ی له رده چت په رده ده

  نانی که باس ئه ناوی عه  بهوه کی پارتی کرکارانی کوردستانی بوکرده گریالیه
) 25/8/2005 ( له  ن سوپای تورکیاوه الیه   له  که  کوردستانه تی کی ڕۆژهه خه
نن و جلی  که ری داده نی بهکا کوردییه جله، ن که هیدی ده ی شه وه گیرت و پاش ئه ده
  ک له روه هه.  وه توانت بیناسته س نه تا که، یسوتنن ن و ده که رده به ربازی له سه
 دوای  و ستیان گرتووه ند میتکی تورکی ده  چه و گریالیه  ئه شدا دیاره که ونه
  . یسوتنن  ده وه رییه سه ننن به کک ده  فیشه ی که وه ئه

  مان له که وه ته ر نه رانبه  تورکیا تاوانی وا به  که م نییه که جاری یه  وه  ئه دیاره
 ئاست  وروپا له  وتانی ئه نگییه  جگای نه ی که وه ئه، کات باکووری کوردستان ده

ن  کان ده ریال کورده گ  به رمانه  و زۆر بشه دا گوی خۆیان ئاخنیوه و تاوانانه ئه
  کان که وروپییه  ئه دیاره. نگن  بده وه شته کانی بوه ورکیا و هاوشوهتی ت وه  ده ر له ر هه گه مه  که، ت تاوانکی وا ئاس م له به، تیرۆریست
  ندییه وه رژه  داوای ئازادی خۆی بکات و به ک که یه وه ته ر نه تا هه وه  ئه  خۆیانه ستیان له به نھا مه ته، ن که ی مافی مرۆڤ ده بانگاشه
، ک کورد ننن وه  ده مۆرکی تیرۆریستیان پوه،  وه بیننه ده کان ۆرهات دیکت ته وه  ده ک به  فرۆشتنی چه ی جار له  زۆربه کانیان که یهئابوور
  . کان و کاشمیری و زۆری تریش چیچانییه، کانی تامیل پنگه، ستینی له فه

کو  دا بنت وه و وته وت ددان به  و نایه وه ترسییه  مه خاته ی قوبرسدا ده له سه  مه ت له  تایبه کان به وروپییه ندی ئه وه رژه تورکیا بهکاتک 
موو   هه  لهکی تر چاو نا وه ده، ن که دهوروپای ل ئه تیندام  ئه یمانی بوون به  پهی وه شاندنه وه ههی  شه ڕه هه، گرتووک یهکی  یه که یه

کانی  ک دژی پرنسیپه نه،  مانی تورکیاوه رله ن په  الیه  تیرۆر له  دژه  ناویان ناوه ی که و یاسایه موارکردنی ئه هه، پۆشن کانی تورکیا ده تاوانه
  . پارزت ربین ده  ئازادی ڕاده  که ییه وه ته کی نونه یه موو یاسه کو دژی هه وروپا به  ئه  له مافی مرۆڤه

و   و ئه وه ته  دراوهم رکوتکردن وه  تیرۆر و سه  به باکوور ی کورد له وکی ئاشتیانه موو هه ش هه  ساتانه م چرکه  تا ئه وه  داخه به
کو   به ووهیشت ست گه به  بنه ک به رداری نابت نه ستبه  و ده وه کاته  دوپاتی ده ند ساکه ناوی کۆماری دیموکراتی چه  پکک به یی که یه پرۆژه
ی  ی یانیش تاکتیکه و ستراتیجیه بت جارکی تر به  ده بۆیه،  کی سوکی لھاتووه کو کایه بت و وه الی کورد قزونتر ده  ڕۆژ له ڕۆژ به

کی  رییه سه  چاره ۆ شوهودان ب کو هه به،  رناتیڤک نییه ته  ئه کو تاکه کداری وه ڕی چه بژاردنی شه مانای هه ش به مه ئه،  وه خۆیاندا بچنه
تی  تایبه  به  پرۆژه نه کانی خۆیان بکه ڕوونتر و ئاشکراتر داخوازییه، گای دیموکراتی بت پارتی کۆمه ت ده  تایبه به،  وه رخۆبوونه  سه تر به
تی  تایبه به،  وه هن کردیان دووپاتبکهوان  کانی پش ئه  پارته ی که نه و هه نابت ئه، کرت بژاردن ده  تورکیا هه  سای داهاتووه له که
 ڕگای  نھا له ی کورد ته و موو هه هه) DTP ( رتیش نییه شه، کانی تورکیا پ و الوازه  چه ڵ پارته گه  له ره ودان بۆ دروستکردنی به هه
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وان  ئه، بۆ کورد   کارکی ئاسان نییه ھنن کهکان ب نگه دی ده رسه  ده بت ده  ده  کاتکدا که له،  وه ک تاقیبکاته کو پارتییه بژارن وه هه
  .  وه  بخولنه دا بھوده یه و بازنه بت له ندین سای تریش ده نا چه ده، ن خس خۆیان کاندید بکه کو شه توانن وه ده

تی تورکیا  وه دژی تیرۆری ده  بهتی باشوور  تایبه کانی تری کوردستان به  کوردی پارچه  که نگه کو زۆریش دره  به ک هاتووه  نه وه کاتی ئه
هۆڵ بۆ کولتوور و دیموکراسی  ی ده یاندین باشوور هنده ر ڕاگه گه ئه،  وه نه رزبکه نگی خۆیان به  باکوور ده نیان له که دژی براو خوشکه به
  . بوو  ئاستکی تردا ده  باشوور له وا ئستا ڕای گشتی له  ئه ر تیرۆری تورکیا بنوسیایه سه یان له نده وه نیو ئه، ن ده کیا لدهتور


