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  راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه ...  ... ی سویدی بۆ پشتگیری کردنی مافی مروڤی سویدی بۆ پشتگیری کردنی مافی مروڤ  کۆمیتهکۆمیته: : واڵواڵ  هههه  ڕاپۆرتهڕاپۆرته

ک
  

   که ند کوردکیشی تدایه وا چه  شاری مالمۆو لوند که  له یه کی سویدی هه یه ۆمیته
  یه هم کۆمیت ئه،  بۆ پشتگیری کردنی مافی مرۆڤی کوردین که موویان کارده  هه به
مانی  رله ندامی په  ئه وانه  له  که دوهردانی کوردستانیان کر ند جارك سه چه

ڵ  گه ر له ئۆل شمید و مامۆستای زانکۆی لوند شالۆته  ناوی  به وروپای تدایه ئه
رمی کوردستان  ری هه ڕز نونه یان ساز دا بۆ به که مان سمیناره وا ئه سڤارکارئوردسۆن که

  . رواری ا بهه ته ڕز وروپادا به  باکوری ئه له
ستوری دائیمی عراق و کوردستان  ی ده رباره  ده ی دوو کاتژمری خایاند که  ماوه که سیمناره

 زۆر خای   چونکه ردهوندی ک وه رژه  به ستور له مۆ ده وا ئه دا که وه ی بهکزیاتر تیش، دوا
 رواری ها به ز تهڕ  بهری سه وتون له مانی کوردستان ڕك که رله وا په  که یه کی هه ره سه
وا بتوانن   که کان کردوه وروپیه  ئه  ووته  داوای له وه رمی کوردستانه تی هه ناوی حکومه به
باسی ،  وه نه رمی کوردستان بکه ختی هه  پایته له)  یهلسقن (کانیان شکی باوزخانه به
رمی   هه تی له ه تایب  به دا ڕوی داوه که  ناوچه مۆ گۆڕانکاری زۆر له وا ئه ش کرد که وه له

  وه شتنهی گه تی ده حه  ناڕه کی کوردستان زۆر به کان و خه ری ووته کوردستان جاران نونه
 ئاسانی  یمانی به و سوله ولر هه تی وه ی نوده خانه هۆی فۆکه مۆ به م ئه کوردستان به

 بۆ کوردستان  وروپاوه  ئه لهو خۆ  کاری بھنت هی ڕاسته توانت به س ده موو که هه
 بۆ  وروپاوه  ئه  له کردنی نامه وانه ڵ ڕه  گه وروپی له ی بانکی ئه وه ی کردنه رباره ده.  وه ته کراوه

  .بت  کوردستاندا هه وا له که،  وه وانه  پچه کوردستان به
ی  وزخانهغداد با  به مۆ له وا ئه ی سویدی دوا که ی باوزخانه رباره ئۆلی شمید ده
ا پرسیاری کرد ه روه هه،  کوردستان دابنن شکی له کو بتوانین به  تاوه چاالکمان نییه

  ؟اسایشی کوردستانی زروفی ئ رباره ده
  

وروپی و  ری سویدو ووتانی ئه کو ئستا زۆر نونه  تاوه وه  کۆنه ر له هه. . ها کاك ته
ردانی   بت سه بۆیان دروست ك که یه کشهبی هیچ   کوردستان به ریکی ڕویان کردۆته مه ئه

رمی   هه  له مانی کرد که ی ئه شی باوزخانه ی به وه باسی کردنه.  چی کردوه جۆیان جبه
  .  م زوانه  به وه کرته کوردستان ده

ووتانی  ش و شکری دانیمارکی ئمه ك له  وه بوایه ده، ر مامۆستای زانکۆی لوند دوا شالۆته
  . سپاندنی دیموکراسی  بۆ چه ئازادی عراق مان بکردایه ی شداری پرۆسه بهوروپی  ئه
چی ، رکوك کرد ی که رباره ی کوردی پرسیاری ده ه مه رۆکی کۆ ران شوان سه ڕز کامه به

  ؟رمی کوردستان  ناو هه بۆی وه ڕانه  بۆ گه کتان داناوه یه پرۆژه
کان بۆ ناو  ی کورده وه ڕانه ی گه رباره  ده58  ی ژماره ر ماده سه  له مانی کوردستان سوره رله په
 تو ر حکومه سه  له پویستهۆیان کان بۆ جگای خ  هاورده به ره  عهی وه رکوك و گواستنه که
کانی تری   بۆ گشت ناوچه کراوه کوك نه س بۆ که  به پرۆژه، ن بۆی واو بکه مان کاری ته رله په

  .  وه کانیانه داگیرکردنی ناوچه ست ده نانن به  ده ند ساه  چه  که  هواکوردستان کر
ستوری عراق بت  ی ده وانه ت هیچ شتك نابت پچه  ده113ی  ی ماده رباره پرسیار ده

  تورهو دس ی ئه وانه کاندا پچه سمیه ڕه   گشت شونه ی له وه رزکردنه ئای کوردستان و به
  ؟ نییه
  بت دادگای ر گرفت هه گه ئه،  ڕگامان ته  هیچ گرفتك نایه112ی  ی ماده گوره به. . . م وه
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  . ستوری دایمی کۆتای پد ن ده
ی سنوری جوغرافی کوردستان  ی کشه میشه ستوری هه ده) راجیانی ر خه نوه ئه (پرسیاری خۆم

   ؟کات ر ده سه چاره
کات چی   باسی ده وه  درژی و ونه رمی کوردستان به ستوری هه ده   له به. . م وه

  .  سنوری کوردستانه شوونك
  ؟رمی کوردستان  ناو هه  له یه د مافیان ههن رد چهت پرسیارم ک ی مافی ئافره رباره ده

ان کانی  مافه  پارزگاری له میشه هه  ت پارزراوه تی کوردستان مافی ئافره ك حکومه  وه ئمه
   زۆر چاالکیدا ن له شداری ناکه  به ومن رخه م ته  زۆر کات خۆیان که وه داخه م به به، ین که ده
    م ئمه ت به وای ئافره  مافی ڕه و سونی ڕازی نین هیچ کاتیك به بی شیعه ره  عه نده رچه هه

 ناو   له یه واوی هه تهت مافی  وا ئافره  که وه رنگاریان ببینه ی یاسا به  گوره  به توانیومانه
  .  ه ی کۆمه ت نیوه  ئافره ڵ گادا چونکه کۆمه

ر   هه رمی کوردستان بیارمانداوه وتی هه ك حکومه  وه رواری ئمه ڕز تاها به ی به دوا وشه
تی   بیاری حکومه ك بت به ر هۆیه ر هه سه سك ژنی خۆی یان کچی بکوژت له که

 بۆ ناو  وه ڕابته نجام داب پاشان گه وروپا ئه  ئه ی له که  کارهر گه کوردستان تاوان بار ئه
  .  نجام داوه ی تدا ئه که وا تاوانه و که ینه که ی ده و ووته سلیمی ئه  ته کوردستان ئمه

  . ی کوردی بوو ه ی کولتوری و کۆمه ه  بوانبوو کۆمه  کۆتای دا سوپاسی ئاماده له
  

   یدسو/ راجیانی  ر خه نوه ئه

مالمۆ

2 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 2-10-2005 23:13 

3 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 2-10-2005 23:13 

4 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 2-10-2005 23:13 

5 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 2-10-2005 23:13 

  
  

6 


