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  هيوا مةحةمةدهيوا مةحةمةد... ... نةأصسراوة و نةثصضراوة، شيأةي دص نةأصسراوة و نةثصضراوة، شيأةي دص 
  
) چونكة بة خؤيةوة نةديوة پياوثك بثت لة بواري ديپلؤماسيدا كار بكات(سةرؤك وةزيرانةكةي عثذاق  

هةر لة دةست پثكي كارةكةيةوة كةوتة پاشقول گرتن و فثص و تةصة نانةوة لةگةص كورد، ئةوة بوو لة 
لة دةقةكةدا ) زل و زةبةالحي( بةژثر دزييةكي ديبلؤماسييانةي كرد و دثذثكي سوثند خواردنةكةياندا ژثر

و بة ) داخي ديزة بة گؤزة دةذثژث(البرد، بةصام دواي ئةوةي پؤريت شكثندراو پثيان دوبارة كردةوة،ئثستا 
 قةبوص ناكةين لةسةر خاكي عثذاقةوة هةذةشة لة: هيواية سةفةر بكات بؤ ئةنقةرةو پثش چووين دةصث

ديارة ئةوةي هةذةشة دةكات ) توركيا بكرثت،توركيا لةو بارةوة هةر شتثكي بوثت دةرگامان واصاية
باشة دةبث ... بزوتنةوةي ذزگاري خوازي كورديية و شوثين بوونةكةشيان خاكي كوردستاين باشوورة

ئةو بوارةي دةگرثت و كث ) پكك(جةعفةري چؤن بتوانث بچثتة ناو خاكي كوردستان وچؤن ئةم ذثگةية لة 
پث دةدا كة كلكي لة كوردستاندا بادات؟ چاكتر نةبوو بصث ئةوة پةيوةندي بة سنووري دةستةصايت هةرمثي 
كوردستانةوة هةية؟ئةو چؤن ئةو دةرگاية دةخاتة سةرپشت و دةيكاتةوة بؤ توركيا كة تةا بستثكي لة 

ي جةعفةريية لة بةرامبةر بة كورد،وة ئةمة دووةم هةصوثسيت ناپاك.. ژثر سنووري دةستةصايت ئةودا نية؟
و شيعةكان تووشي ناكؤكي .. سةردانةكةشي بؤ ئةنقةرة وةكو يةكةم وصات كاريت دژايةيت كردنة بؤ كورد

كثشة هاتن لةگةص ئةردةن بة هؤي دوو كثشةوة كة يةكةميان دزي كردنةكةي ئةمحةد چةلةبييةو دواتريان 
كةچي مام جةالل يةكةم سةرداين بؤ ئةردةن بوو ئةمة لةگةص ئةوةي كة .. تةقينةوةكةي نةجةف بوو

الي پاشا، بةصام بةشةكةي چةلةيب پثيان خؤش بوو،چونكة دةيان زاين كة مام جاالل تكايان بؤ دةكات 
بؤية بؤ وةصام دانةوةي ئةوان بؤ كورد وةكو سةرؤك .. شيعةي عثذاق بة گشيت خؤشيان لة ئةردةن نايةت

لثرةدا پثويستة بصثني كة فيدرايل ئاوا نا چثتة سةر كة .. وةزيران توركيا دةكةنة جثگةي يةكةم سةردان
بثت و هةمووشي لة دژي كورد بثت، هةمووي مل مالنثي ناو ليستةكاين ناو پةرلةمان و حكومةت 

هةرچةندة هثشتا بة رةمسي فيدذايل ذانةگةيةندراوة،كة بةو پثية دان دةنرثت بة هةموو شتة 
لة هةموو ئةمانة سةير تر ئةوةية .. ياساييةكاين تايبةت بة فيدذايل كةچي هةويل لة بار بردين دةدةن

ان هثناية ناو حكومةت،حكومايت بةغدامان كثشةكاين ناو شيعةكامنان هةمووي چارةسةر كرد سوننةم
دروست كرد،بةوةشةوة نةوةستاين كثشةالبةالييةكان و ) خوا دةست بة باصييةوة نةگرث(

كةسايةتيةكانيشمان وةكو چةلةيب چارةسةر كرد كةچي پةرلةمانةكةي خؤمان كة بة دص و گيان هةصمان 
ةصثن زؤر ئاسايية ئةم ناكؤكيانةش هةر بژاردووة پشت گوث خراوة و سةركردةكانيش كة قسة دةكةن د

جائةگةر هةروا بذؤين ئةوة با جةعفةري و تاقمةكةي چ پيالنثكمان لث دةگثذن دةستيان خؤش .. دةبث
  ..بثت
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