
 

www.dengekan.com 
5/30/2007 

  رستی و ئیسالمی وکورد په وه ته چاوشارکی نهبژاردنی تورکیا  هه
  

 فا د مسته حمه ن ئه سه حه
  
ی  وه ، بـۆ ئـه یه تورکیا هه ئستا لهی  هو ک ئه  وه،ر بارودۆخک دروست بت گه مه

 ؟ ت چیه ردا حکومه رامبه به ؟ له ت چیه وه ین ده باشتر تبگه
لتـور  کـهت و دیـن و  ت و حکومـه وـه  ده  هنـدهسـیاڕاسـت و ئا تی نـاوه رۆژهه له

  !. وه کرنه کتر جیاده یه ت له حمه زه  به ن که که کتر ده ی یه تکه
پ و  ڕی چـه وپـه ڵ ئـه گـه ڕی ڕاسـت لـه وپه  ئه بوه ، جار هه مین جار گۆڕاوه نده تی تورکیا بۆ چه حکومه

کــان،  ربـه ر، ئـه مـاز، چیلــه تـی یـه ک حکومــه  وه ،تکیــان دروسـت کـردووه  حکومـه وه ئیـسالمی پکـه
  ...وید و هتد جه ئه
نھـا،  تـه  بـه ت نیـه ، پـرس ، پرسـی حکومـه مجـاره ، ئـه وه تـه کالیی کراوه تا گرفت یه کوده اش بهنجار
  .ت وه سکاریکردنی ده  ئاستی ده گاته  ده ریکه خه

ک کۆمــار علمــانی  ره بــ ســه یش دهمیــرات کرــت و بــه ت چــاوی لــ ده وــه ری ده ک نونــه وه" کۆمــار"
  .مال ب فا که کانی مسته ئه بده ری مه  نونه واته ،یی ب وه ته نه

 شـیاندا مـه ، لـه تی کـراوه تداریه سه ی ده واوی ئاوته ته  به ، که رستیه په وه ته نی نه  زیاتر الیه که گرفته
کردنی فکـری و بـازاڕ و زۆر  شه ری ئاستی گه تی مۆدرن نونه سه  ده ، چونکه یه راستی هه جۆرک له
  . یه که وه ته ی نه بواری دیکه

   رگیراوه رز وه  رۆیته وخۆ له ته راس وه ی خواره م ده ئه
  

Türk Milliyetçiliği böyle aşılanıyormuş   
3 nisan 2007  

 ،یـدا هـاتبوو کـه ڕۆکـه نـوه ه، لـ"کـات ست پـده  ده وه  مندایه ر له  تورکیا هه رستی له په وه ته  نه واته"
ر   تورکیا هـه کرت، مندان له تی ده چیه وه ته ، فری نه وه تاییه ره می سه که  پۆلی یه مندای تورکیا له

م  ی سیـسته ش ئاوتـه مـه  ئـه،بـن  ده وره رستی تا گه په وه ته ی نه ر وانه به  خرنه  ده وه وت سایه  حه له
  . ببین وه یه خۆ  تورکیا گۆڕان بهم رگا نادات ، سیسته بوه

کـی  یه ی نشینگه وه کردنه ست بوون به را، زۆر په  هه  کردیه3/4 رۆژی   ی تورکی لهhurhabarسایتی 
  .ی وه کردنه سا به رمی کوردستان هه تی هه رۆکی حکومه ڕز سه  کاتک به،ولر هه رخ له هاوچه

ن  الیــه  لــه م نیوســتیه  ئــه را گوایــه  هــه  وه بویــانکرده یانــدنیش ی راگــه نــای دیکــه و کــه م ســایته ئــه
  .  باکوری عراق دروست کراوه  له وه ه" تورک"رستکی  په وه ته نه

رۆکـی   سـه رسـتکی تورکـه په وه ته  ناوبراو نه ری تورک که نده  ئۆرهان نوردهانی به باسکردن بوو له
   بـه ـساوه ولـر هـه شاری هـه ، له) رستی تورکه  په وه ته پارتی نه (MHPی حزبی "وان"پشووی لقی 

دا ئورهان  م هرشانه ر ئه رامبه  به  له،دا" ک سیتیه "  ئاپارتمان له16 دروستکردنی   به که ولی سایته قه
ها  روه ، هه هاتووه ڕمدا نه ر بیروباوه سه  تورکم، هیچ گۆڕانکاری بهکیرست په وه ته ر نه یان من هه رایگه

بـاکوری عـراق  ی دایـ و گـوتی لـه زیاتر درژه"   ب دینه پاره"م  رستم، به په وه ته  من نه کاکهگوتی 
  بین؟  نه ی بۆچی ئمه ن ، ئه ک و ئیستیخبارات هه ها خه ریتانی ، ئیسرائیلی و جۆره مریکی، به ئه
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وـت  کـه ستم ده ولر ده هه ی له هو پاران  ئه م بدرت ، چونکه ه قه ت له  خیانه م به که گوتیشی ناب کاره
   Hurhabar 4-42007.  وه نرمه بۆ تورکیای ده

ی بـۆ  وره کـی گـه یـه ش کـشه مـه  ئـه سیحی، کـه هۆی کوژرانی س مه  بوو به رستیه په وه ته و نه ر ئه هه
یـسوا کـرد یـان ر م کوشتاره  ئه وره  مانشتی گه وروپا به کانی ئه ی رۆژنامه تورکیا دروست کرد، زۆربه

  ...رز و هتد کان و رۆیته  ئیتایه تید پرس ، رۆژنامه سۆشیه ش ئه وانه له
کـانی   رۆژنامـه ی لـه وه ی کرد و ئـه فتاره و  ره حکومی ئه کی توندا مه یه وه کاردانه وروپاش له کتی ئه یه
-internethabar.com 19-4.رسـتی تورکـان  پـه وه تـه  بـوو بـۆ نـه ، ئاماژه نگی دابۆوه هڕوروپا  ئه

2007   
لمـانی  می عه ر سیسته سه ترسی له زانن مه رستی توندڕۆ ده په وه ته ی نه کانی دیکه شکرو پارته کاتک له

  ستنن  دابیر ده  ته ندین شوه چه وا به  ئه یه هه
نـاوی پـارتی دیمـوکرات  یانـداو بـه وه کگرتنـه پارتی دایکی نیشتمان و پارتی رگای راسـت بیـاری یـه

  .ن که بژاردنی تورکیا ده شداری هه هب
Habar7   

  
تـی   ئیـدی حکومـه،دات پـدان ده شـه  پارتی داد و گـه نگ به کی تورکیا ده ی خه وت زۆربه رکه کاتک ده
ر   هـه ی کـه زراوانـه دامـهزگـا و  م دام و ده ر ئـه  بـه نایـان بـرده ، پـه خۆیـان وتنـه شکر که لهو  شاردراوه

 دادگای  م مانگه می ئه که  رۆژی یه  له،رستی توندڕۆ دروستی کردوون په وه ته تی نه هت و علمانی مالیه که
رۆک کۆمـار  کانی سه نهبژارد می هه که ی خولی یه وه شاندنه وه رکردنی بیاری هه ده سا به تورکیا هه

مـی   سیـسته ا لـهتورکیـوـت  یانـه  تورکیـا ده ی لـه وانـه  بـوو بـۆ ئـهلـدانک  م بیاره ، ئه تورکیا له
  ، کـه یـه وه رستی تورکیای پیشاندا ئه په وه ته  دووڕوویی نه ی که وه  ئه،ن مالیزم رزگاربکه توندڕۆیی که

  مجاره م ئه بژردرت، به ده رۆک کۆمار بۆ تورکیا هه  سه م روشونه و به م یاسایه  به ندین جاره چه
ک بیـارکی  نـهش بیارکی سیاسی ڕووت بوو  که هدا بیارڕاستی له" وا و دووهه بانکه"نی  کورد گوته
  .یاسایی

  ـسا بـه پـدان هـه شـه  پـارتی داد و گـه  واتـه،رسـتی میـانۆ پـه وه تـه بوو پارتی نـه وه نجامی ئه رئه به
ویسته ی که وه اری ئهنیشپکه ن خه الیه وخۆ له رۆک کۆمار راسته  سه  پ ت، بۆ ئه  هه وهردربژ ش  وه
  وه تـه ن نه الیه نرت له  کوفری ئاشکرا داده ش به مه  ئه ستوری تورکیا بگۆڕدرت، که کات ده ویست دهپ
  . وه کانه ۆ توندڕ رسته په
  . هیها ناچاری روه ڕی بزاری و هه وپه کات له  ده م پشنیاره ت ئه داله کاتکدا پارتی عه له
 و ، تونـدڕۆکانن ر بـه سـهزگاکانی ناوتورکیـا  انن دام و دهز بدو گول ده ردۆغان و عه یب ئه ب ته جه ره

ڕی ناچـاری پـشنیار  وپـه  لـه ربگرن، بۆیـه  وه  گرینگه م پۆسته ن ئه وان ناده  ئه  به توندڕۆکانیش رگه
ر هـاتوو  گـه  ئـه  کـهدان ڕه و بـاوه  لـه بژردرـت ، چونکـه  هـه وه که ن خه الیه ک کۆمار له ره ن سه که ده
  .ند کردن سه  په هته رچی ب ده نجام هه  ئه وکاته یبژارد ئیتر ناتوانن رگای ل بگرن و ئه  ههک خه
ش بـۆ خۆشـکردنی  کـانی دیکـه سـت و خـه نقـه سـت و ئـه بـه ڕی زانایی و مـه وپه کان به رسته په وه ته نه

  .ن ده  ده که ته ی بابه  دنه که ئاگره
رهـاتوو پـاوراوی پـارتی  گـه یانـد ئـه ڕاست رایگـه تی ناوه هه رۆژ مریکی له مایکل رۆبین پسپۆری ئه

رمـی  کـانی هـه زوویـی کـورده وا بـه دا ، ئـه)بـدو گـول  عه ی به ئاماژه(رۆک کۆمار   سه ت ببته داله عه
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  .نن یه گه خۆیی خۆیان راده ربه کوردستان سه
  بژاردنــه م هــه پــدان لــه شــه ن پــارتی داد و گــه کــه زده  حــهPUK و  PDKردووال   هــه: گــووتیرۆبــین

  .تو ربکه سه
 تورکیـا  ی لـه مـه م سیسته کات ئه زده مریکا حه ت ئه کات و ده یر ده کی سه یه کۆتاییدا مایکل ئاماژه له

ت  نـسبه  بـهر میـس  مۆدیلـك و لـه ی ئیدی ببتـه وه وت ، بۆ ئه ربکه سه وت به یه پدان ده شه پارتی گه
  ت  حوریه. وه یش تاقی بکرته)ماس حه(ستین بۆ  له  فه هان لی) اخوان المسلمین(
  تـه واکی هنـاوه کی هه ره ی سه ڕه الپه  له2007 ی مایس 18رواری  به تیش له ی حوریه م رۆژنامه به

  :تی یه که ڕۆکه  ناوه مه  ئه  که وه خواره
  یاندبوو که کانی راگه مریکیه  ئه ای کرد بهمریک ردانی ئه ند مانگک سه  چه ر له  به ڕالی تورکیا که نه جه"

رۆک  ردۆغانی سـه یب ئه ب ته جه ین پارتکی ئیسالمی و ره  ناده ك رگه یه هیچ شوه لمانی به  عهی ئمه
   که وه ئکیدی کردۆته ربگرن، ته رۆک کۆماری وه  پۆستی سه شنه م چه سکی تری به ر که زیران یان هه وه

  . نادات یه م شوه رۆک کۆمارکی به  سه  به تورکیا رگه
ردۆغـان  یب ئـه ب ته جه رستی تورکیا ره په وه ته ی نه یه په رکشی و توندڕۆیی و هه م سه ر ئه رامبه به له
 7-1   یـان لـه6-26وتـی   رکـه یـن لـه  ئامـاده ئمـه"یاند و گـووتی  ئاشکرا رایگه زیران به رۆک وه سه
  ."ین نجام بده بژاردنی گشتی ئه هه
   الی ئمـه و بیـاره  و ئـه وه تـه کانمانـدا چووینـه کاره  به2006-5-2  کانیدا گووتی له کۆتایی قسه له
سـتوری تورکیـا  رۆکی دادگای ده  توی تورجو سهت مان بابه هه گردراو به سانسورسوز. یه سته رجه به

رۆك کۆمـار پـش خـوولی  بژاردنی سه ن ههی ی بیار بده وه ین بۆ ئه ده وکی زۆر ده  هه یاند که رایگه
ی  وانـه م کاردانـه ر ئـه  سـه  هاتـه ی که وه ئه  ئاژانسی ئانادۆڵ.رۆك کۆمار بت بژاردنی سه می هه دووه

-30  مبـول خۆنیـشاندان کرابـوو، لـه سته  ئه ك بوو له یه فته کان بوو هه تی خۆپیشاندانه تورکیا بابه
 تیایـدا   کـه وه مبـۆل کرایـه سـته  ئه سی له ك ملیۆن که اندانکی یه دیسان جارکی دی خۆپیش4-2007

 پـشتگیری  ئمـه" نوسراوی  کان به دران، الفیته ده) دروشم(پدان سلۆغان  شه ت و گه داله پارتی عهدژی 
اودرانی  چـ ،وانه موو ئه ڕای هه ره سهر به رنت هه  ئینته. وه پکرابوونهین  که ت ده لمانیه  کۆمار و عه له

  بـهرمـۆ وا  رسـتی تونـدڕۆ نـه پـه وه تـه نهر  گه دان ئه ڕه و باوه ئابوری لهزایانی بواری  سیاسی و شاره
سـتی کۆمپانیـای  ده ی لـه% 70ی   ڕـژه ی تورکیـا کـه وا بۆرسـه  ئـه  وه سـتنه هکتربـو دژی یـه بهتوندی 

ن ،  شـی ئـاۆزدا کارناکـه  کـه کـان لـه نیـه بیا کۆمپانیا ، چونکه وه بته ڕووی گرفت ده  رووبه بیانیدایه
ی تـر  دۆالر هنـدهریـدا  رامبـه بـه زـت و لـه دابه" IMKB"ی تورکیا  ی بۆرسه وه  هۆی ئه بته ش ده مه ئه
 تورکیـا و  وکاته ر ، ئه  سه ڕای گرژی سیاسی هی ئابوریشی دیته ره  سه وه نجامی ئه رئه  بکات به شه گه
  . وه هبن تووشی گرفتی ژیان دهکانی  موو هاوالتیه هه

مـانی  رلـه  هـۆی پـه  توندی خـۆی بـه  رۆژك به،کی دروست کرد رسامیه بدو گول سه ی عه که لدوانه
  .رۆک کۆمار  بۆ سهم که پاوتنه   له وه کشمه یت خۆم ده کات و ده تورکیادا ده

  ینـی بـوو کـه ، رۆژی هـه وه هلمـه رۆک کۆماری ده ک کاندید خۆم بۆ پۆستی سه ت وه  دهدیرۆژکی 
ی  وه گول کشانه، خۆ پشتر   ناوه  نه الوه کان و پی گووتن کاندید کردنم به یامنره  په رووی کردهگول 

نـد  سـه ستوریـشی پـه مـوارکردنی ده ندک هـه یان هه که مانه رله  په مه رۆژی پنجشه، یاندبوو خۆی راگه
ری  زه ت سـه جـده نـدی احمـد نـه زامـه نـدکردنیان ره سـه م بۆ په ، به وه ڤی خۆیه  ناو رۆژه کردو خستیه

   .بکرنوی ل  یره  یاسا و په  به وه بته   ی که وه بۆ ئه  لمانی پویسته رۆک کۆماری عه سه
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کــانی  ســتوریه یاســا ده ــک چاکــسازی لــه تــدار پــشنیاری کۆمــه ســه پــدانی ده ره پــارتی داد و پــه
پـشی مـانی  رلـه بژاردنـی پـه زیـر داوای هـه رۆک وه ردۆغان سـه یب ئه ب ته جه  ره وهژاردندا کردوب هه
  مـان لـه رلـه ش دوای شکست هنانی پـه مه  دا ساز بکرت، ئه7ی مانگی 22   له  که، و ختی کردووه وه
   voa news 2007-5-12رۆک کۆمار  بژاردنی سه هه

کـانی تورکیـا  نـده  نـاوه ر ، بۆیـه بـه یان گرتـه تی ملی رگهبژاردنی گش و هه ره کان به ی گرفته ئاراسته
  :ن هک کان ده نجامه  پشبینی ئه یه م شوه ئانجامدانی راپرسی جۆراو جۆر ، به ساون به هه
  

  :مپۆ ی ته رۆژنامه
  AKP                        41.3%پدان  شه ت و گه داله حزبی عه

  CHP                                13.6%لی جمھوری  حزبی گه

  ANAP – DYP     10.7%حزبی دایکی نیشتمان و رگای راست 

  % MHP                           6.9رست  په وه ته لی نه حزبی گه

  DTP                           3.6%گای دیموکراتی  حزبی کۆمه

  :ر تورک به راپرسی هه

  AKP                        29.4%پدان  شه ت و گه داله حزبی عه

  CHP                                14.08%لی جمھوری  حزبی گه

  ANAP – DYP     20.3%حزبی دایکی نیشتمان و رگای راست 

  % MHP                           12.18رست  په وه ته لی نه حزبی گه

  DTP                           2.6%گای دیموکراتی  حزبی کۆمه

  : نجامی داوه نبۆڵ ئه سته  ئه  له  کهANKAراپرسی کۆمپانیای 

  AKP                        44.3%پدان  شه ت و گه داله حزبی عه

  CHP                                20.1%لی جمھوری  حزبی گه

  ANAP – DYP     7.9%حزبی دایکی نیشتمان و رگای راست 

  % MHP                           4.9رست  په وه هت لی نه حزبی گه

  DTP                           4.1%گای دیموکراتی  حزبی کۆمه
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  :مار راپرسی که

  AKP                        36.9%پدان  شه ت و گه داله حزبی عه

  CHP                                16.4%لی جمھوری  حزبی گه

  ANAP – DYP     6.7%ی نیشتمان و رگای راست حزبی دایک

  % MHP                           8رست  په وه ته لی نه حزبی گه

  DTP                           4.8%گای دیموکراتی  حزبی کۆمه

  
  

  دا کـه کـان وایـان پیـشان ده  راپرسـیه1999 سـای   لـه  وه  بیرخۆمان بھنینـه  به  ڕاستیهم   ئه پویسته
 تورکیـا و  نـرا لـه کورد داده روشکترین تورکی دژ به  سه  به ویدی شۆڤینی که جه  ی بند ئهDSPپارتی 
  ر لـه م بـه کـی کـه یه ماوه م به  بهن،ست ناهن ده نگ به ی ده% 1   لهMHPرست  په وه ته لی نه حزب گه

هـۆی  ش بـوو بـه وه سـتگیر بکـات و ئـه هالن د بـدو ئۆجـه ویـد تـوانی عـه جـه  ئه کان چونکه بژاردنه هه
م  م و دووه که  حزبی یه ردووک حزب بوونه ش هه م هۆیه رستی به په وه ته هزی نه کی به یه وه ورووژاندنه

  .کاندا بژاردنه  هه له
ک  ی الیـه وه  هـۆی ئـه بتـه ن، ده ر ڕووبـده رسـوڕهنه و سـه ر ڕووداوی تـازه گـه  تورکیا ئـه مرۆش له ئه
  . بشکت ی دیکه که وت و الیه هربک سه
ر  سـه  لـه کـه کـه  بـوونی پـهاکوروبـ رکوک و دۆزی کورد لـه رمی کوردستان و ریفراندۆمی که تی هه بابه

هـز   پـ بـهی تونـدڕۆکان خۆیـان نه  الیه ی که وه می ئه ره مه ، بهنهنر کارده موویان به کان هه سنووره
  .ن بکه
رۆکـی پـارتی  محمد ئاغار سـه" بن   نزیک ده م شتانه جۆرکی تر له ش به نی دیکه س و الیه ندیک که هه

  وه سـتی ئـه به مه"  چیا ك له  نه شت بکرت باشتره ده ت له یاندبوو سیاسه  پشتر رایگه رگای راست که
  .باتی یاسایی بکات  ربدات و خه کداری به چهڕو  شه ست له کان ده  ناو شاره ه بھت که که بوو ، په

   و ببمـه وه مـه بـژاردن ببـه هه ر بتوو له گه  ، گوتیشی ئه وه کانی خۆی کرده حمد ئاغار دووپاتی قسهم
  ر به رنت هه  ئینته.م که ر ده سه  چاره یه و کشه  مانگدا ئه6ی  ماوه نھا له تدار ته سه ده
ی  نــده او پروپاگــه نــ رمــی کوردســتانی خــسته تــی کــورد و هــه جــۆرکی دی بابــه نیــز بایکــایش بــه ده
بـانی وبـارزانی و قوبرسـی ڕۆم  تاـه:  گوتیCHPلی کۆماری  رۆکی پارتی گه ، سه وه کانه بژاردنه هه
  .وت ربکه بژاردنی گشتیدا سه هه  لهAKPپدان  شه ن پارتی داد و گه که ز ده حه

ز   حـه ون ، ئـوه ربکـه  سـهAKPن  کـه ز ده  حـه وانه کی تورکیای کردو گوتی ئه وازی خه ناوبراو بانگه
  ن؟  که وتنی ک ده رکه سه ز به  حه  ئوه یه وه  گرینگ ئه وت؟ بۆ ئمه ربکه ن ک سه که ده
  .کی تورکیا  م خه رده  به بژاردنی گشتی دته  هه  ئله م پرسیاره ئه

مانـای  ورکیـاش لـهکـی ت  خه ، پویسته  مانای چیه و پرسیاره  ئه زانن که بانی و بارزانی باش ده تاه
  .ن  ت بگه و پرسیاره ئه
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  ر به تیک هه ئه
  

  ؟  چیه  ناسراوهDTP   به  کهی هخستنم رک  ئهورۆی کوردی باکور
  
سـتی  به مه بهدا کران کان  بژاردنه یاسای هه ندك گۆڕانکاری له مانی تورکیا هه رله  په دا له یه م ماوه له
  یاسـاکاندا یش لـهکـان رۆک کۆمار نردراون، گۆڕانکاریـه ۆ الی سهیان ب وه تکردنه ندکردن یان ره سه په

  .کانن  کوردیه  کورد و پارته دژ به
بژاردنـی گـشتی   هـه  لـه،هنـ نگ نه  دهDTPوێ  ی ئه که  کوردیه  پارته  که  ئارادایه وکی جدی له هه

نـگ  ی ده% 10ر پارتـك  ه هـ  پویـسته  کـه ،یـه کـی هـه ره رجکـی سـه  مـه  ساله10ی  تورکیادا نزیکه
نـگ بـدات  س ده  ملیۆن کـه10ر  گه  ئه  واته،مان رله  په ب بچته ی ده وه تی ئه سه ست بن جا ده ده به
وا  متری هنـا ئـه نگ که  ملیۆنک ده ر له گه ست بھن ، خۆ ئه ده نگ به ک ملیۆن ده یه"  که پارته"ب  ده
  . ست هناوه ده  ملیۆن زیاتریان به  له بن که  ده م پارتانه هنگی ئ ر ده شی سه کانی دابه نگه ده
مـان بـۆ  وه  ئـه،ـن  ئاشـکرا ده وران و زۆری تریـان بـه نعـان ئـه ی که  نمونه تدارانی تورکیا له سه ده
ر  ر بـ کاریگـه کانیش تا ئستا هه  کورده رکرده  هاواری سه،و داناوهکان  تی کورده سه  ده رگرتن له به
  . وه ته اوهم
   لـه، بـووDEP نـاوی  کرد کـه  کاری ده ناوکی دیکه  بهDTPبژاردنی پشووی تورکیادا پارتی  هه له

  کـاری و زۆر شـونی دیکـه کر و باتمان و هـه  دیاربه کان له نگه ی ده%8کانی تورکیا توانیبووی  شاره
وتـن و  کـه رنـه ن سـه ر بکـه کـان مـسۆگه نگه ی ده% 1   لهیانتوانی ی نه وه رئه به م له ست بن، به ده به
  .مان رله ناو په  چوونه نه
م  ر ئـه رامبـه بـه ت و لـه سـه  و چاوشـارکی ده  نادیموکراسـیه تـه م سیاسه ری ئه رامبه به  ئستادا له له
" س کـه"کو  کو وه ک حزب نا، به  ی کوردی بیاری دا وهDTP  وه نته  دهیی تورک بۆ کورد یه" ه ته"

  .ن خۆ خۆیان کاندید بکه ربه ی سه شوه کو به یان و به که ناوی حزبه کانی دوور له پاوراوه
سـتور کـرد و بـۆ   ده مـان گـۆڕانی لـه رلـه  پـه  کـه،کـان بـوو ی کـورده  نویه م ستراتیژیه ر ئه رامبه به له
  .ربدات سه ندی له زامه  تا ره رۆک کۆماری بند کردوه سه

  ،نـه وه زهـبرـت کـارکی زۆر ق بـژاردن نـاوده  یاسـای هـه ڕیفۆرم لـه  به مان که رله  پهی هک گۆڕانکاریه
تـدارنی تورکیـا  سـه  چـۆن ده،مرۆی دیموکراسیدا باسـی بکـات  ئاستی ئه ر له کات هه رم ده مرۆڤ شه

  .ن که ڵ کوردی باکور ده گه چاوشارک له
ن  زن کارک بکـه خۆ دابه ربه وت سه یانه  ده کان که وردهوستی ک ر هه رامبه به توندڕۆکان بیاریاندا له

ر  گـه ئـهش  بژاردنـه م هـه  سـان و تـاکو ئـه ،خۆیـه ربـه سـی سـه ی کـه ی پـسوله وه تکردنـه ویـش ره ئه
  .دا خۆیان پی ده ربه سهی  بژرت پسوله خۆیی هه ربه سه سک داوای کرد با خۆی به رکه هه
رۆک کۆمـار   سـه  مـاوه نـده وه ر ئـه  هـه یان که که  نادیموکراتیه مانه رله ی په ارهمج ی ئه که م ریفۆرمه به

کــی گــشتی  یــه ردا پــسوله بــهامر بــه  لــه ،وه کاتــه ت ده  ره خۆیانــه ربــه  ســه م پــسوله  ئــه،ئیمــزای بکــات
 ری خــۆی لــ س ســه ن کــه کــه ک دروســت ده ریــه روبــه و بــ ســه وژه ره  تیایــدا گــه  کــه،زــنن بــه داده
کـان   تورکـه پارتـهکـان،  نـد نـاوکی کـورده  چـهر رامبـه به  لهدای گشتی پسوله  له و کاته ئه.. رناکات  ده
ت  حمه  زه  به واریان زۆره خونده ی نه  رژه کان که ی کورده وه ن بۆ ئه که یان ناوی خۆیان دیاری ده ده به

زویرانـی تیـادا  تـوانن تـه تورکیـا باشـتر دهتـدارانی  سـه وسـا ده  ئه وه بتوانن کاندیدی خۆیان بدۆزنه



 

www.dengekan.com 
5/30/2007 

  .ن بکه
،  یـری داوه کان بریـارکی سـه  ی کوردهDTPشدا پارتی   دزو و ئاست نزمه ته و سیاسه ر ئه رامبه به له

 رشارک  بۆ ههک کورد  وه  ئمه،ند بکات سه  په م بیاره  دژی کورد ئه ر تورکیا به گه  ئه یاند که رایانگه
تـر درـژ بـ و هـیچ  یـان مـه ده کان بـه ی لیستی ناوی کاندیده وه ین بۆ ئه که کاندید دهس   که10.000

تـان  کـه بژاردنـه  هـه وکاتـه  ئـه  بـت کـه کـه ی باالی لیسته  بتوان بای هنده ب که ئاپارتومانک نه
  .جاڕی  گاته بته ده
  
  
  
 

 


