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   2006 ئۆگستی سای25، ینی ڕۆژی هه

  
  یی  دلر ئاکره:رگرانی وه ...   یوسف کانلی:نووسینی ... ست پشنیاری ئاگربه

  
ن   الیه ستی پشنیارکراو له ئاگربه زگای ئاسایشی تورکی تی تورکیا و ده  حکومه که  یه ری زۆر هه گه ئه

ریتی باوی   نه  که وه  بیانووی ئه بهن و پشت گوێ بخه  وه ه) پکک (تانی جوداخوازپارتی کرکارانی کوردس
و  لدوانک له هیچ، نجام بدرێ ڵ تیرۆریستان دا ئه  گه له کردنڕگا نادات گفتوگۆ تی تورکیا وه ده

 . ندرێ یه گه  ڕانه وه یه باره
ی  واهی نامه  گه ها له روه هه، ی رابردوو ده کانی سه ته   نۆوه له   که ست دایه ر ده  به واومان له زانیاری ته

  ێ کهو که رده ده، وه ته هنیدا کۆکراو که  کاتی دادگایی کردنه الن له بدولال ئۆجه رۆکی جوداخواز ئه سه
ل   گه یان له  نامه و ووته  لپرسراوانی ئه وره  گه شک له تی تورکیا یان به وه ندێ جارده هه
  نووسه  ڕگای ڕۆژنامه  به  جاری وا بووه  که وه ته کان دا گۆڕیوه ته چهخی  تی رۆکایه سه
  ووته گۆڕدراوی تی نه مان سیاسه تی تورکیا هه وه تی ده م سیاسه به...  م دراوهجان  ئه وه کانه رزه به پایه
ڵ   گه کردن له  گفتوگۆنه ت به باره وتانی تری جیھانه سه  لک له ریکا و گه مه  ئهیکان کگرتووه یه

  . ن ده کاندا روو ده  نائاساییه  کاته له نیا کانیش ته  نائاساییه شته. تیرۆریستان دا
 ۆژی، ریکا مه ی ئه وه ره تی ده زاره وه کاتکردنی شه  دهساه دهدژ به پکک  ڕی ست پکو  ا وه تورکیتی و

  له و هه  ئه  پککمانزانی ده، کانیان دابنن که  بکات چه تانه و چه داوا له  وه  بۆ ئه  هناکار  بهک یه لیڤه ده
کو  وه  کات که  تورکیا ده  لهشکات و داوا رج ده رجدار یان ب مه ستی مه  پشنیاری ئاگربه و وه تهقۆز ده

 ی هو  دۆزینهتکی دیبلۆماسی بۆ مه  هه کات به ست ده ها ده روه هه، بوڵ بکات کی گفتوگۆکردن قهن الیه
  . ی کورد  بۆ کشه دیمۆکراتی کی هی چاره ڕگه
ی  که هیاندن می ڕاگهوو ر کسه یهو  ی کردنگاوی داهاتوو هه پشبینی ر زوو تی تورکیاش هه وه ده
  و جۆره یاندنکی له اگه  بری ڕ له ره نقه  ئه  که وه دایه  یه م شوه به ریکای مه ئه ی وه ره ی دهت زاره وه

 ویش ئه:  وه هوردستانکارتی کرکارانی  پ دژ به ریکا مه  ئه کرد له ی دهترجیاوازوستکی  ههڕوانی  چاوه
بار بۆ  کی له وایه ش و هه و که ن کانیان فێ بده که چه  بکات که   ناوبراو گروپی ریکا داوا له مه  ئه وایهب ده

  . ک بھنکان پ ۆکراتیه دیم  تاکو ریفۆمهخسن  به ره نقه هتی ئ حکومه
ستپکردنی تیرۆریزمی  سایادی ده،  وه  سانکی دوور و درژهدوای، ریکا مه وی ئه ره هتی د زاره بۆچی وه

ی  وه  ئهکار بھن بۆ تک به رفه کو ده وه  و یاده  ئه ر چی بیاری دا که  به  و له وه  بیریدا هاته ی به پککه
  رۆژان ڕۆژک له کرێ  دهلۆ  گهکانیان بن؟ که داری چهر ستبه ده  بکاتکان ته تاقمی چه  داوا له

 دوای  ئمه کرێ که  ده  شیمانه ؟وه نه  بده  پرسیارانهم کان ومی ئه کگرتووه  یه وتهلپرسراوانی 
 ریکا و مه ی ئه وه ره تی ده زاره  وهر گفتوگۆکانی نوان اینی سهم  هه رده کان و په گه ئاشکرابوونی به

  . بزانین ریکا مه ی ئه نگاوه م هه  کانی ئه  هر هانده،   ئانکاره له یان که انهباوزخ
   

  له، ی باشووری لوبنان بکات وانه ڕه کانی هزه  ره نقه تی ئه حکومه بۆ  زۆر ئاسان نیه،  وه  دنیاییه به
 سۆپای  یه نه  و بکات که یه کی وا پهت سیاسه وام بت و واشنتۆنیش رده  توند و تیژی پکک بهکاتکدا

کانی باکووری ئراق  رگه پشمه ریکا و مه شکری ئه  له هاوکاتیش.  وه باکووری ئراقه  ناو تورکیا بچته
تر  کیلۆمه90 نیا  ته ندیل که ی قهکان چیا له  وه هکانی پکک ره نگه  سه نانونن دژ به ک یه وه کرده هیچ دژه

  .  ری تورکیاوه سنوو  له دووره
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،  لوبنان بمرن له ریکادا مه ئه کانی هندی وه رژه ت و به  سیاسهو پنا له ن ب ربازانی تورک ئاماده سهر  گه ئه
 توان  ده  که  شتک نیه وه ئه  بمرن؟دایان که وه ته  ئاسایشی وت و نه پناو  نین له  ئاماده ش نده وه ئایا ئه
  له کانی ی کورسیه ژماره رچی گه،  وه ت بمنته سه ده  له  تاکوداتتک ب  حکومه هیچتی یارمه

  .  هز بت یشی بهریکا مه ئه پشتگیریکردنی و  زۆر بتدامان رله په
 لوبنان و  کان له کوژراوه   تورکه ربازه ی سه وه یادکردنهشی  هاوبهسمکی  ڕوڕه، رچاو  به  بنه وه نیا ئه ته
  وه که یه   به ره نقه ی ئه په وتی کۆجاته  مزگه  له که، توندوتیژی پکک یکان وژراوه ک نیه ده رباز و مه سه
  !!چت ب ڕوه به

    
اد و تی پارتی د  بۆ حکومه چ م بکهوا ترسناک چوونکی  وه پشهکانی   خراپه ئاکامه  بیر لهوێ  نامه
دی تونبوونکی  هۆی توڕه  تهب  گۆمان دهم ب به.  یه ته وه م نه  بۆ ئه یان تدار سه پدانی ده شه گه
  ... تی یه کۆمهربوی  به
شداری   لوبنان یان به کاندا له کگرتووه  یه وه ته  هزی نه له شداری بکات ر تورکیا به گه رچۆنک بت ئه هه
  ڕ بهگوخسن و  هکانی دیمۆکراسی ب ته رفه  ده که  یه ره نقه ئه تی رایه به ڕوه رکی به ئه م  به، کات نه

، کی کوردمان نیا بۆ خه ک ته نه، تی یه  ئاشتی کۆمه وسی که کانی تاکه  ئازادیه بدات وت دیمۆکراسیه
  . هز بکات به وت ری رانسه سه  لهکو  به
دن نکی گفتوگۆکر کو الیه ی وه که تیه رکردایه تاقمی پکک و سه  ئمه   نگه دا ڕهکاتک   و له یه م شوه به
 ش ده، ماندا رله  په کان له  دیمۆکراتیه  یاساکردنی ریفۆرمه به مان کاتیشدا  هه لهم  به، ین که بوڵ نه قه

ی  رکردنی دیمۆکراتیانه سه  چاره ت به باره سه نیشان بدرێ ر ئاستی ووت  سه هز له بهسیاسی ویستکی 
  . پارزێب ابرووی خۆیئ ش که تاقمه ی هو ئه بۆ تک رفه ده  ستی پشنیارکراو بکرێ به ئاگربهو دۆزی کورد 

 پاش  که  بوو وه ت ئه حکومهپالنی . مین پاکتی چاکسازی کشراوه نۆیه  بۆ خشه  نه  ئستاوه ر له هه
 که  پاکتهتاکوبکات  مان رله  په له داوا دایلول ندی مانگی ئه  ناوه کۆتایی هاتنی پشووی هاون و له

ورۆپا دا سست  کتی ئه ڵ یه ه گ ڕوانکراو له یرانی چاوه قه ش هنگاو  ههم به  ور نیهدو. ند بکات سه په
  .  وه بینه قیوی قوبرس ده ی چه ڕووی کشه رووبه رچی گه...  وه بکرته
ی  301ندی  به  کاربن که به  وه  بۆ ئهمان رله ی نائاسایی په وه ت کۆبوونه ش حکومه ده هاوکات

  . وه  کۆڵ خۆی بکاته له داکان  یاسای سزا  له کانی تری هاوشوه همشتومئامز و بگ
ت  پانی حکومه گۆڕه له  که تۆپه ئستا، پککی  که هست ئاگربه یپشنیار گرتنی ند نه هه  بهڕای ره  سه
  ....  دایه

    


