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  ئاطاداري يةك بؤ أصكخراوي سةوزي جيهاين       ئاطاداري يةك بؤ أصكخراوي سةوزي جيهاين       ئاطاداري يةك بؤ أصكخراوي سةوزي جيهاين       ئاطاداري يةك بؤ أصكخراوي سةوزي جيهاين      
 :  بابةت ثاراستين ذينطة 

  باهؤز عةيل 
هةروةك هةموو كةس لةوة ئاطادارة و بةأصزتان خؤشتان دةزانن كة أصكخراوةكةتان بةوةزيفةي ئةساسي خؤي زانيوةو  

 بة زةوي يةوة نوساوة، كة لةسةرئاماجني ئةوة ثصك هاتووة كةذينطة لة ثيس بوون أزطار بكات وئةو توصكلَةش كة
بوونةوةرةكةيةيت لة فةوتان وتيدا ضوون و ثارصزطاري بكات، بة واتايةكي تر ئةو توصكلَة وا بةدةوري جيهانةوةية، هةرضي 

 كة بةشصكة لةو تةبيعةتةو ثصويستة بثارصزرص، دةرطريي نةخؤشي يةك هاتووة، ئينسانبونةوةرة لة سةرو هةموويانةوة  
يسالمي سياسي ية، ظايرؤسصكة كوشندة بةطةردين مرؤظةوة نوساوة، نةخؤشييةكة ثصش سةردةمي   ئةويش ظايرؤسي ئ

سةرهةلَداين تاعوون لةدايك بوةو بةشةرةكاين نةخؤشي قانوين غابة كردوة، ئةو قانونةي هصزدار بص هصز دةخوات، ئةطةر      
رشي تصدا ضووندا أزطار بكةين ثصويستة بةر لة   قةرار بصت ذينطةو دارو درةخت ئاوو هةوا ئاذةلَ و ضي وضي لة بةردةم هص  

هةموويان ئينسان بثارصزين لة فةوتان، كةديارة هيض هصزصك ناتوانص بةرطري لةوة بكات كة ذينطة ثيس نةبص مةطةر ئةو  
ةهل كاتةي ئيحساسة دزراوو داطريكراوةكةي ئينسانيةت ئازاد دةبصت، ئةو هؤمشةندي يةي ئةمأؤ كاكلَة دراوة بة ظايرؤسي ج

ودواكةوتوويي، هةروا بةدةست هصنانةوةي ئينساين يةت بؤ ئينسان، وة هةتا ئينسانةكان خؤيان نةبنة قانوون بؤ ثاراستين 
ذينطة، كة ثصش مةرجي بةدي هصناين ئةمةش دونيايةكي يةكسان وعاديالنةية لةسةر ئةساسي ثةنا بردنةوة بةر ثاراستين      

كرص ئةسال هيض بونةوةريش ثارصزراو نابصت، نةكا دارو درةخت و ئاوو هةواش، ئينسان خؤيةيت، بص ئةمة ناتوانرص و نا 
ئةمأؤ هةموو كةس لةوة ئاطادارة و خةريكة طوص ي دونيا كةأ دةبص بة شيعاري دذي تريؤريسيت، بةآلم لة طؤشةيةكي ئةم 

ندرص، مصشكي مناآلين خوارتر لة  جيهانة دا لة كوردستاندا، ذنان تصزاب أصذ دةكرصن، جواين و خؤشةويسيت و عةشق دةشصوص 
 سالَ ذةهراوي دةكرصت، جارصكي تر ذياين ئينسان دةبةنةوة ضةرخي بةردين، ثةت بؤ ملي كؤيلةكان دةهؤننةوة، أم   18

ومششصرة خوصناوية كؤنةكان دةمة زةرد دةكةنةوة، ئةو ظايرؤسةي كؤمةلَطة وةك درةختة سةوزة جوانةكان لةت لةت و ناو          
 ظايرؤسي ئيسالمي سياسي ية، ئةمأؤش كاتصك باس لة تريؤر دةكرصت، باس ثاراستين ذينطة دةكرصت باس كرمة أصز دةكةن،

لة ثيس بوون دةكرصت، بةر لة هةر شتص ثصويستة باس لة ظايرؤسةكةي بكرصت و هةر لةوص وة ضارةسةر بؤ بكرصت، بةآلم   
 كة لة قةفةسي لةنصو   مةال كرصكاركي كوشندة ي وةك بةداخةوة لةوآلتصكي ثصشكةوتوي وةك نةرويج دا ظايرؤسصك وميكرؤبص

ضوندا بوو ئازاد دةكرصت، ئةمأؤ جارصكي تر دةيكةنةوة طيان ووصزةي ئةو كؤمةلَطةي كوردستاين ناوة بؤ نةخؤش خسنت و 
ةي تا تصك داين شصوةي مةدةنييةيت ئةو ناوضةية و بؤ زياتر و زياتري تاوان ئةجنامدان دةرهةق بةذنان، ئةو كؤمةلَطةي

ئصستةش طريؤدةي ئةو دةردةيةو ئةمأؤ دةيةوص ثشيت أاست كاتةوة و هةناسةيةك بدات، كة مانةوة و كردنةوة طياين 
ظايرؤسي لةم ضةشنة بص طومان طوص نةداين دةولَةيت نةروجية بؤ ثاراسنت و ثاك أاطرتين ذينطة، ثصويستة هةموو اليك  

رةي حكومةيت نةرويج بكةين، كةناكرص و نابص طؤي زةوي لةبةر مةترسي ثيس     ئاطاداربص بةتايبةت بةأصزتان ئيدانةي ئةم كا
بوون و تيادا ضوون أاطرين، أةنطة دوور خستنةوةي ئةم ميكرؤبة لةمأؤدا لة سنوري وآلتةكةياندا بة ضارةسةر بزانن، بةآلم       

ايرؤسصكي بضوك بوو، بةآلم ئةمأؤ نةك  ئةمة سةرضاوةي كارةسايت طةورة خولَقاندنة لة كةم كةم و لة زؤر زؤر، تالَيبانيش ظ      
بة . بةتةا ئينساين كوشتووة بةلَكو ذينطةشي طآلو كردووة، هيوادارم دةنطتان خبةنة ثالَ دةنطي ئصمة بؤ ثاراستين ذينطة
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