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   كةذال حةمة رةشيد كةذال حةمة رةشيد::ئامادةكردينئامادةكردين ...  ... ي مارسي مارس88ثؤليسي توركيا هصرش دةكاتة سةر خؤثيشاندةراين ثؤليسي توركيا هصرش دةكاتة سةر خؤثيشاندةراين 
kazhalh@yahoo. com  

  : روةيتةر دةلصت هةوالةكاينئاذانسي
ي مارس دا دةيان كةسي دةستطريكرد 8 ثؤليسي توركيا لة خؤثيشانداين 2005\3\6رؤذي يةك شةممة 

 شكاندين خؤثيشانداين  ليداين كصبل و شةق بؤفرمصسك رصذو ثاش بةكارهصناين طازي خةردةل و
  . ثارصزةراين مافةكاين ذنان

  : وويتNTVكةنايل
ي 8 كةسي لة ئةستنبول كؤبوونةوة بؤ بردنة ثصشةوةي يادي رؤذي نصونةتةوةيي ذنان لة 150طروثصكي 
ثؤليس ، ان بكةن بالوة بة خؤثيشاندانةكةيثاش ئةوةي كة خؤثيشاندةران ئامادةنةبوون. مارس دا

  . كةسيان ذن بوون29 كةسي لص دةستطريكردن لةوانة 59ضوةناوةوةو ثةالماريدان و
تلفزيؤن هصرشي درندانةي ثؤليسي بؤ سةر خؤثيشاندةران نيشاندا كة بة شةق و كةيبل لة سةر وصنةكاين 

 دا لةو الوة ثؤليسصك هصرشي كردة سةر ذنصك بة كصبلةكةي دةسيت و داي بة زةوي. زةوي ليان دةدان
  . ثؤليسصكي تر رادةكات و بة شةق لة دةم و ضاوي دةدات

  
هةروةها ، نةوةوويت ئؤتؤمؤبيلصكي ثؤليس شكصنرابوو لةاليةن بةردباراين خؤثيشاندةرا NTVهةروةها 

  . لةو شةرةداضةند كةس لة خؤثيشاندةران بريندار ببون 
هةلومةرجي ذنان بةرةو باشتر بةرن بةثصي ئةو شصوة ياسايي و ئيسالميةكاين توركيا بةلصنيانداوة كة 

داواكراوةي كة يةكصيت ئةوروثا داواي دةكات ثصش ئةوةي حكومةت دةست بكات بة باسكردن لةبارةي بة 
  . ئةندام بوونيةوة لة يةكصيت ئةوروثادا لة مانطي ئؤكتؤبةردا

توركيا ثصويستة هةويل زياتر  :وويت) Ollie Rehn( رؤذي يةكشةممة كؤميسيؤين ثةرةثصداين ئةوروثي
ثاش لصدوانةكةي لة ئةنكةرةي ثايتةخيت توركيا لةطةل عبدللة طول ، بدات بؤ ثةرةثصداين مافةكاين ذنان

  . وةزيري دةرةوةي توركيادا
بؤ ضةندين سةدة .  ذناين توركيا زؤر بةهرةمةندترن لة ئازادي لة ضاو ذناين ووالتاين تري ئيسالميدا

هةروةها مايف ، مةيدانةكاين خوصندن و رؤشنبريي، كة بةهرةمةندبوون لة مافةكاين هةلبذاردندةضصت 
  ) . تةالق (جيابوونةوة لة هاوسةرصتيدا
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دين و مةزهةبيش هةميشة رصطر بوة لةبةردةم ، بةالم يةكساين ذن و ثياو ثارصزراو نية لة دةستوردا
  . مامةلةي يةكساين ذن و ثياودا

بة خوونةرييت كةلتوري سةكايةتيان ثصدةكرصت و ) ذين مال (ناين مالداريكةرنزيك بة نيوةي ذ
ئةمنسيت ئةنتةرناشنال دةلصت ساالنة دةيان ذن كوذراون لةاليةن ئةنداماين . دةضةوسصنةوة

  ) . كوشتاري ناموسي (خصزانةكانيانةوة لةو فةزايةدا كة ثصي دةلصن
***********************************  

بة وصنةوة بالو ) Global News(  لة كةنايل تلفزيؤين كةنةددي2005\3\6هةرئةم هةوالة دويين  :تصبيين
  . بوةتةوة هةروةها لة ضةندين كةنايل تري جيهانيةوة
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