
www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 29-9-2005 23:20 

  
  راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه ...  ...  کورد کورد  ئاخ لهئاخ له

  
تی کورد با  رکردایه سه، مۆ خۆی لگۆڕاوه  ئه ی که و کورده م ئاخ بۆ ئه به، منیش کوردم
  ت بوو دژ به قی حکومه ناهه.   بووه وان نه نجی شۆڕشی ئه ئازادی کوردستان ڕه چاك بزانت

تی فاشی  کان دژی حکومه و بانه ر جاده  سه ر ڕژانه ماوه  جه ر بۆیه کی کوردستان هه خه
تی  رکردایه ستی پکرد سه  ده وا  بوو که1991هاری سای  ی به که زنه  مه ڕینه ڕاپه. غداد به

 بۆ ناو  وه  هاتنه ورده  پاشان ورده هك دوای ئازاد کردنی شارو شارۆچ کۆێ بوون کورد له
نفال و کیمیا بارانی   دوای ئه  چونکهم بوون یان زۆر زۆر که  ژماره نده رچه کان هه شاره

ریکی  و ئران خه نا وروپا یان له و ئه ره کان هاتن به و کادیره رگه ی پشمه کوردستان  زۆر به
  .کاسپی کردن بوون

  
. ك شارك وه  نه گوندك ڕزگار بکات ی توانیوه  نه رگه بیرمان بت هزی پشمه تی به وه له

 چاو هزی   له م بووه نیش زۆر که مه قه کو ته  و چه م بووه  کهیان  ژماره هزی کورد دایمه
. ڕ شتی پویستی شهبوونی  نهر هۆی   به  له ڕی پارتی زان کراوه ه ش میشه ت هه حکومه
هۆی   کوردستان بهڕاستی به. کانمان هیده تی شه  تای به  به  ناوکی زۆر پیرۆزه رگه پشمه

  .رهات سه ری به گۆڕان کا که چهزروفی سیاسی ناو
ی   ئه بووه یان نه رگه کانی تری عراق خۆ پشمه  شاره شه ین به کان بکه ر باسی ڕاستیه گه ئه
 ؟ بووه  کوردستان و عراق ڕزگار نه رگه  هزی پشمه  به واته.  وان چۆن ڕزگاریان بووه ئه
وروپان   ئه  له دواوه به 1980کانی   ساه  لهن  ههس  من زۆر که دایه مه مان له که باسهخر نه

 یتی دوای کۆتای بهتای  کوردستان به  ڕشتن له  پارهوری عراق  ران سه سه دوای ئازاد کردنی
و خانو و  نی پاره مویان خاوه ر هه م هه کی زۆر که یه  ماوه  به وه ته ڕاونه ك گه موو ناخۆشیه هه
کانی    باخه ئواران له) بینن هوری جۆرج بوش د ده (باخ  و خانهنینز ی باش و به یاره سه

ی  سانه و که ئه.  یه وانی باشیشیان هه  پاسه وه ن بۆ خواردن و خواردنه که ن دهنیشتخۆیان دا
، ن که ر ڕاست ده گه  ئه وه ڕنه گهکانیان نا ی بۆ چی خزانه  دسۆزی حیزب و نیشتیمانن ئه که

ر  ت زمانیش فربن هه نانه ته   توانیوهیان وروپان نه  ئه  له ند ساه ی زۆریان چه زۆر به
تی   یارمه  واته ی مای مامه پاره  بوون یان بۆ زیاد کردنی وه ریکی قومارو خواردنه خه

و  ئستا ئه) ق ته ( وه ته کانیان جیا بونه  خزانه هاتون له) وانی ی شاره پاره (سۆشیال
تی کورد  رکردایه  سه  ئاخ له ڕوه ن به به رمی کوردستان ده یان کارو باری هه ن زۆربه سانه که

.  وه ره  ده ی خۆی دتهت پس  له ریکه  خه قی نییه ك ناهه خه.  وه  ناپرسته سانه م که چۆن له
ی  که رحاڵ ژنه هه  به دایه گه ی له یاره  سه10   لهدچت بۆ شونك زیا  ده ولك کهسئ مه
چت بۆ  ی ده که  مناه وه هوان  پاسه  به دایه گه ی له یاره  سه4 تا 3چت بۆ ساۆن  ده
دا بت   گه کی له یه یاره ند سه مان شت چه هه ویش بت ئه  ده  یان قوتابخانهوانگا له مه
س خانوی  دراوسکان زۆر کهسانکردنی را ههوکان  ك داخستنی کۆنه وه شتی تر  له پرسه مه

  جاتی بت له ی نه وه ر بۆ ئه م فرۆشتوتی هه کی که یه  پاره  به وانه  تاو ئه  له بووه باشی هه
یان  زۆربه. ول بکاتئس مه ماشای منداکی ت تهیس ناور  که کانیان که ست خۆیان و مناه ده

ی  هاده شهنی   خاوه یان بوون به ڕین زۆربه  دوای ڕاپه وه  داغه  م به  نین به هاده نی شه خاوه
  وه نه  ساڵ و دوو ساڵ نایه وا به  کهن ههس  زۆر که.  گرت دکتوراشی تدایه  خوا پم نهزانکۆ
 هیچ ناگرن  بن گۆێ له  ده وره  چۆن گهکانیان  منداهوروپا  ئه الی ماو مندایاندا نازانن له به

  ن واته که ڕاشی ده کانیشیان کاری فه ی خزانه ت زۆربهب و ڕابواردنی خۆیان نه ئیال خۆشی
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و زۆر  مانه  ئه نانه  بۆگه م شته  کوردستان ئاخ له کانیشیان ئاغاو میرن له گسك دان مرده
ندی گیرفان پکردن و  وه رژه  پناوی به  له یان سوك کردوه رگه سی تر ناوی کورد و پشمه که

یان   زۆربه  ڕاسته ئایه. ن ناده ك شت یه  بهییتر گۆکاری و خۆشی خۆیان ئ شتی خراپه
وا شتی جنسی  بن که سحابه  بت ئه ب ژن ومنداڵ ئه  به یه یان هه وره کی جوانی گه خانویه

ی تدا  سانه  که م جۆره  کوردستان ئه ئایه.  ساڵ ژنی خۆیان نابینن یان به  زوربه ن که که نه
  س واته  ملۆن که7  موو دانشتوانی کوردستان ناگاته هه، بت بت وا  ده ڕوه بت ناڕوا به نه

زیرو مدیر عام و  ندین وه زیران وچه رۆك وه و دوو سه  دوو ئیداره  به  باشه ی شاری تارانه نیوه
 دا 2005 سای   له ڕوه تی تر دوو شارتان بۆناچ به سته مان وزۆر ده رله زیر په کیل وه وه
ی ت زۆر شتی پویس ی دوو سایتی نه  جاده نی نه مه  سوته با و نه  کاره  نه یه  ئاو هه نه

ری  فه  سه س بۆی نییه  بت که ول نهئس ول ومندای مهئس  مه ول و ژنهئس مه. کی ی خه ڕۆژانه
 ئاسانی  وروپا به  ئه نه گه  ماڵ و مندایان دهوخۆشی خۆیان بۆ بچوکترین نهوروپا بکات  ئه
زن   زیندانکی مه موو کورد له هه، رکردن فه  سه یه غه ده قه کی خه بۆ. یچت ه م میله به
 شاری   له کو ئستاکه  تاوه یه س هه کدان زۆر که  ناو ئۆردوگایه ژین یان بن له ده

س   که  زیندان که یه مه ئه  وه وانه  پچه ولر یان به  ناورت بچت بۆ هه وه یمانییه سوله
  خانه فۆکه.  زیندانن بۆیه نبمووتان تاوان بار ر هه چت هه  ده وه  لهخۆی نازانت به

 ملۆن دۆالری 3   به دا گیراوه خانه  ناو فۆکه س له  ژنی فن که وانه ر بۆ ئه  هه وه ته کراوه
ندی نا  مه وه من ده. یت به بۆ کوی ده  یه و پاره  گیان ئه س ناورت ب داده ریکی که مه ئه
ی زۆرمان زۆر چاك   زوربه  وایه وره کی گه ك الدیه مان وه که شاره، زانم  دز ده رعی به شه
    ر بووهیق و ک فه یار بووه اسین ک پارهن کتری ده یه
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