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 یاندن ڕاگه
  

کتیی  یه ...  چت  رۆژ تیڤی ده قی له نده م زه دات به وروپا ده کانی ئه روازه  ده لهتورکیا 
 لکترۆنیی کوردستان میدیای ئه

  
  ی له وه کوتت بۆ ئه وروپا ده کانی ئه روازه  ده  تورکیا بھوده  چل ساه ی زیاتر له ماوه
 فیۆ  ر دوو هۆ به به لهکانیشی  وه موو هه  هه،بگیرتر ندام وه  ئه  بهداوروپا کتی ئه یه

 ،ییه یی ئیداره نده میان گه کانی مرۆڤ و دووه میان پشلکردنی مافه که ویش یه  ئه،چوون
  خشن که به  تورکیا ده  هیوا به وتن که رکه ده تیڤ به ی پۆزه ندێ نیشانه مساڵ هه  ئه نده رچه هه
کی زۆر  یه ش ماوه و گوتوبژانه  ئه نگه ست پی بکات و ڕه رگرتنی ده ندام وه  ئه وبسانی به بده

بت  کانی کۆپنھاگن ده رجه ندی مه ند تورکیا پابه  تا چه یه  هه وه وه ندیی به یوه  په  که،بکشن
ڵ  گه  کردن له ه کانی مامه  بواره  له یه ته وه و ده وتی ئه لسوکه  گرنگترینیان هه کک له  یه که
   تورکیا به دایه وه یر له م سه  به،ربین و هی تر ڕ و بیروڕا ده کانی مرۆڤ و ئازادی باوه فهما

کات و سستی  می ده رخه مته  که وه یه و باره هشتا لهوروپا  ی ئه زییه وه پی دوا ڕابۆرتی مفه
  . نونت ده
  
ی ی ڕۆشنبیر دنت که ھانک ههو جی ره و به نگاوی گورج و بته  هه وروپا رۆژانه  کاتکدا ئه له

 ،چت  ده و دواوه ره  به وه یه م باره بینین تورکیا له  ده،لبوردن و مافی مرۆڤ سمای بت
ی کوردستان  ندێ شار و گوندی دیکه کاری و هه مزینان و هه ی شه م دوایییه کانی ئه وداوهوڕ

زگاکانی   دامودهلماند انیان سه بۆ جیھ  که،ی تورکیان فتارانه و ڕه ی زیندووی ئه نموونه
 و نارنجۆکیان  بوه  هه  و ئاژاوه گیرساندنی فیتنه  هه ستیان له تی تورکیا ده وه ئاسایشی ده

  ن که وه ی ئه  نیشانه وانه م کرده موو ئه  هه، وه کانه  ناو هاووتیان و کتبفرۆشییه ته فداوه
ک   یه ک وتدا به ی یه  ناو چوارچوه  و له وه ۆیه نو هاووتیانی خ خاته وازی دهاتورکیا جی

 ڕگای  ی له وه ڕای ئه ره  سه مه ئه. ز تورک و ناتورک ناکات گه  ڕه ماشای هاووتیی به چاو ته
ندامانی پارتی  وت ئه یه چۆکردنی تیرۆر ده  بیانووی قه توندوتیژی و پالنگان و به

 ، یه ری شارستانی هه سه  کاتکدا ڕگا چاره ش له مه ئه ، ناو ببات کرکارانی کوردستان له
باتگه و   خه م پارته ڵ ئه گه یشتنک له ی لکگه وه  بۆ ئه،وبسان ڕگای گفتوگۆ و بده

ت  نانه  ته  که  که ی تورکیا وای لی کردووه جیانه  نابه و دیده موو ئه  هه،   گۆڕێ بوونی بنه هه
کانی خۆی  امهرن  به نالک که  که،قی بچت نده ژ تیڤی زهک ڕۆ نیی وهڤیزیۆ له ناکی ته  که له
   .  تورکیاوه ک له کات نه ش ده که پش وروپاوه  ئه له
  
  نای ئاسمانیی ڕۆژ تیڤی به  پناوی داخستنی که کانی تورکیا له که  دوای یه ک له  یه وه هه
وڵ   هه  بھوده اوهن تورکی  الیه شیان له مه نگی کورد ئه نگ و ڕه کردنی ده فه ستی خه به مه
ی  وه ن لهرگرت  سوود وه ویش به  ئه، وه هچۆکردنی تیرۆر ی قه  نو چوارچوه هدرت بخرت ده

ر بۆ ڕۆشنبیری  که شه  بانگهیی میدیا وه خش و بوکردنه  په وروپا ڕگا به یاساکانی ئه
ی 11کانی  تی دوای ڕووداوه  تایبه  به،ن  و هاندانی توندوتیژی و تیرۆر ناده دوژمنکارانه

  ناه م که کانی ئه رنامه ی ئامانجی به وه وروپا بئاگا بت له تۆ بی ئه. ر مبه سپته
  کولتوورک که ؟ ی کولتوور و ڕۆشنبیریی کوردییه وه م زندووکردنه که ی یه  پله  به ئاسمانییه

ناک  دایه؟ که وه  و تواندنه وه وساندنه تی چه نگی سیاسه بروزه  ژر زه  له یه ده ندین سه چه
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و  ی ئه زۆربه و  وه تهران بگوز  بۆ بینه وه ی خۆیه رچاوه  سه کان له وت زانیارییه یه  ده که
  . کرن خش ده  په وه کانه  جیھانییه ناه  که ش له تانه بابه
ن ئایا تورکیا به   پرسیار بکه  که  چاودران کردووه ی تورکیا وای له وته  چه ته م سیاسه ئه

؟  یهکانی کۆپنھاگنی تدا رجه ؟ ئایا تورکیا مه وروپاوه کتی ئه  ناو یه وت بته یه ڕاستی ده 
  ؟ وه وروپا پبکاته کتیی ئه  یه ندامبوون له  ئه به کانی رجه لومه ی هه و ئاسته  ئه گاته ئایا ده
کانی  له په  چه وه موو هه  توندی هه لکترۆنیی کوردستان به کتیی میدیای ئه  یه  له ئمه

چۆکردنی  قه ژر دروشمی  نای ئاسمانیی ڕۆژ تیڤی له که ستی داخستنی به  مه تورکیا به
کانمان  دوواچوونه  هۆی به  به نین که یه گه موو جیھانیشی ڕاده  هه به. ین که  تاوانبار ده،تیرۆر

 وت بۆمان ی وه ره  ده  یان له وه وه  نا چ له کورد  ر به رامبه وتی تورکیا به سوکه ڕ هه  مه له
تی   سیاسه  له وامه رده  و تورکیا به داوه تیڤ ڕووی نه کی پۆزه  هیچ گۆڕانکارییه وتووه رکه ده
ی وتان   زۆربه  مژه ی له ته و سیاسه  ئه، کورد ی خۆی دژ به  و دوژمنکارانه رستانه زپه گه ڕه
ژی و بدار   دهداتی عوسمانلی ی ئیمبراتۆریهون  خه تورکیا ئستاش له.  ناوهگۆڕیان  له
فا  کانی مسته زی تورک و ئامۆژگارییه گه  ڕهستیی رده تی سه ها سیاسه روه  هه، وه ته بووه نه
  . کات و ده یه  پهتاتورک مال ئه که
  
ن و ڕکخراو و پارت و  موو الیه ی هه  و خرخوازانه وڵ و کۆششی مرۆڤانه ان کاتدا ههم  هه له
 ڕۆشنبیری  بستی پشتیوانیی مافه  مه سمی به سمی و نا ڕه ر ئاستی ڕه سه کان له تییه سایه که
  . نرخنین رز ده  به،لی کورد کانی گه نووسسازه یاسیی و چارهو س

  
 ی کوردستانیلکترۆن  ئه میدیایکتیی یه
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