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Nameya Toto ji Erdogan re …
Di rojnama Libnanî Elsefîr hejmara roja 13.08.2010 an de ,
mamoste Mihemed Nûredîn , weke hercar, !opandina rew!a
Turkiyê û pirsa Kurd li destê xwe gerandiye û vê carê
bûyereke balkê! daye xuyakirin , ew jî di derbarey nameya
serokê komîta aqildaran birêz Dêzmond Toto de , bona
pêkanîna çareseriyeke a!tiyane ji pirsa Kurd re ye .
Toto di nameya xwe de ji serok wezîrê Turkiyê birêz
Erdogan re dibêje :(Daxwaza ku em ji we dikin ew e ku, hûn
hewil bidin bona pêkanîna çareseriyeke avaker ji pirsgirêka
Kurd re li Turkiyê … Û serbestberdana pê!ewayê parta
karkerên Kurdistan ê girtî Abdulla Ocalan , dê bibe pêngaveke
alîkar li ser riya çareserkirina vê pirsgirêkê ) . Herweha Toto
di nama xwe de ji Erdogan re dibêje : (Pi!tgirî û helwestên we
di derheqa pirsa Filistînî de ciyê kêfxwe!iya me ye û dihêle
ku, çalakiyên bona pêkanîna çareseriyeke a!tiyane di navbera
filistînî û îsra,îliyan de bi hêztir bibin … Hêvî ew e ku , hûn di
derheqê Kurdan de jî weha bin … Pevçûnên Turk û Kurd ,
ku!tina xort û keçên bêguneh ji herdu aliyan ciyê mixwabiniyê
ye … Em ji serpêhatiya xwe – li Ba!urî Efrîka – dizanin ku
kesek di vî !erî de wê bi ser nekeve , lewre , em ji we tika
(rica) dikin weke serokwezîrê Turkiyê , hûn desthilatiya xwe
bi her hawî bi kar bînin , da ku ev !erê di hudir welatê we de
bi dawî bibe . Û eger hûn di vî warî de bi ser kevin D.R.(11)
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