
 !دةركردن يان دادطايي كردن؟
 

ئةم ماوانةي دوايي حكومةيت نةروجيي كةوتة نانةوةي هةرايةك سةبارةت بة مةال كريَكاري تريؤريست و دواي ثةردة                   
 !هةلَمالَني لةسةر هةنديَك لة تاوانةكاين، بِرياري دةركردين لة نةرويج دا

ذهةآليت ناوةِراست و جيهاندا لة كةس شاراوة نية، لة            تاوانكاري و ئينسانكوذي ئيسالميةكان لة ئاسيت ناوضةي ِرؤ         
 سالَي ِرابردوودا ئيسالمييةكان دةستيان لة تريؤركردين كؤمؤنيستةكان و كةساين ضةث و               12كوردستانيش لة ماوةي    

واي ئازادخيواز و يةكسانيخواز و تةقاندنةوةيً سالَؤنةكان و سينةما و شويَنة مةدةنيةكان نةثاراستووة و هةميشة فت                  
 . كوشتنيان دذي هةر كةسيَك كة بة دلَي ئةوان ناجولَيَتةوة، داوة

ئيَمة بة دريَذايي ضةند سالَي أابردوو دذي تريؤريزمي ئيسالميةكان وةستاوينةتةو ئةم ناوةأؤكة دذي ئينساين و ئينسان                 
وي كارة تريؤريستيةكاين و     كوذييةي ئةوامنان دةرخستووة و هةر ضةند سالَيَك لةمةوبةر لةسةر مةال كريَكار و تةوا                

بةآلم .  دذايةيت ئةو لةطةلَ خةلَكي كوردستان، هؤشدارميان دا بة حكومةيت نةروجيي و وومتان ئةبص دادطايي بكرص                  
سةرةأاي ئةوانة و ئةوةي كة دام و دةزطا ئةمنيةكاين نةرويج خؤيان تريؤريزمي ئةويان وةك ِرؤذي أووناك ئةبيين، وةك                   

 سالَي ِرابردوو هةميشة لة اليةن دةسةآلتدارانةوة كؤمةك كراون دةست          10لة كوردستان لة ماوةي     ضؤن ئةم تريؤريستانة    
بة ثشتياندا هيَنراوة، حكومةيت نةرويج لة جيَطاي ريَطري بؤ دانان ثارة و ئيمكانايت داوة بة ناوبراو و بةم جؤرة و بةم                     

ئةجنام داوة و هةر لةثةنا دةسيت ئةماندا مناآلنيان           ثارةية ئةوان كار و كردةوة تريؤريستيةكانيان لة كوردستان            
 !ِراثيَضي مزطةوتةكان كردووة و بةزؤر حجابيان بةسةردا كردوون

ئيستاش بأياري دةركردن و لص سةندنةوةي ئيقامة لة مةال كريَكار، بة كردةوة ئةكاتة ئةوةي كة قةيناكة جارصكي تر                    
ي ئةمريكادا  "  دذي تريؤريزم " بةآلم نةرويج كة خؤي لةطةلَ شةأي بة ناو           مةال كريَكار بةربيَتة طياين خةلَكي كوردستان     

ئةي سزاي ئةو هةموو تاوانانةي      :  مايف هةر ئينسانيَكة بثرسيَ   .  جوت كردووة، جيَي ناكاتةوة و ناهيَلَص نيشتةجص بص         
ر لة نةروجيدا، لةذصر    ئةي ئةوانةي ئيَستاش، هة   !  ئايا دةركردن سزاية يان داين بةدادطا؟      !ئةجنامي داوة ضي ئةبص؟   

ناوي جياجيادا ضةند ِريَكخراوصكيان ثصك هصناوة و ثارةيان ئةدرصتص و خةريكي تريؤركردين مصشكي مناآلن و فةرزكردين                
 !قانوونة ئيسالميةكانن بةسةر ذناندا، ضييان لص ئةكريَ و سزاي ئةم تاوانانةيان ضي ئةبص؟

يَكار وةك كوردصك ئةوةية تا بةجمؤرة دةست ئاوةلَة تربن لة بةرامبةر              لة اليةكي ترةوة ئامانج لة ناوبردين مةال كر        
بةآلم ِراستييةكةي ئةوةية كة     .  أةفز كردين داواي ثةنابةريي ئةو خةلَكانةي لة كوردستاين عصراقةوة هةلَهاتوون             

تريؤريزمي ئةوان  و    خةلَكي كوردستان نةك هةر بص بةرين لة مةال كرصكار و منوونةي وةك ئةو، بطرة بوونةتة قورباين                  
 .خةباتيشي لة دذ ئةكةن

 بةِراسيت حكومةيت نةروجيي ضؤن وةآلمي ئةو ثةنابةرانة ئةداتةوة كة زؤربةيان لة دةست نائةمين كوردستان و                      
 .ئةو خةلَكانة نابص مةحكوم بة بص ضارةنوسي و بص وةآلمي بكرصن! تريؤريزمي ئيسالمي هةلَهاتوون و مافيان ثص نادات؟

 لةسةر بنبأكردين تريؤر و بأيين دةسيت تريؤريستانة، ئةوا ثيَويستة تةواوي مةال كرصكارةكان بدرصن بة                    طةر قسة 
 .دادطا
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