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  یامنری کوردستان نت راجیانی په ر خه نوه ئه ... 730 یمانی کوردستان ی لیستی هاوپه رباره سمینارك ده

  
 شاری مالمۆ  وروپا له  کاتی ئه  به14 کاتژمر 2005 / 11 / 20وتی   ڕکه مه ك شه مۆیه ئه

د کاك  مه حه اه مههاب ش لی و کاك وه  عه مه ڕزان آاك ئیبراهیم حه ساز درا بۆ به سیمنارك
  . رشتی کاك کوردۆ رپه  سه  به ڕوه یان برد به ی خوندکارانی کورد ده ه وا کۆمه ئاالن که

ی شاری  که زنه  دڵ ته ساته هیدانی کاره ستان بۆ گیانی پاکی شه ك وه یه قیقه کی ده پشه
خرهاتنی  بههیدانی کوردستان پاشان کاك ئیبراهیم  ویست و گشت شه قینی خوشه خانه
وا  مووان که ر هه  سه  له دا پویسته  ناسکه م زرووفه وا له ڕزی کرد که بووانی به ئاماده

  یمانی کوردستان نگدان بۆ لیستی هاوپه  ده ر به رامبه ربین به وستی خۆمان ده بتوانین هه
ش  بی سونه ره  عه م جاره که وا بۆ یه دا که  ناسکه م باروو زروفه  له کارکی نشتیمانییه

ی   ئیدارهکی هی له سه  مه دان هیچ له نگ نه نگ دان یان ده ده، نگداندا  ده ن له که شداری ده به
ی کوردی  ك ئیداره  نه یه  هه  وه  نووس سازی کورده  چاره ندی به یوه  په کوردی ناگۆڕت چونکه

،  وستی حیزبانه ك هه بت نه  مان هه وستی کوردانه ههدا   ناسکه م کاته  له  ئمه ستهیپو
کی   خه وه  نووس سازییه ی چاره له سه مه بت به ندی نه یوه نگدان په ر ده گه م ئه منیش ده

  ی سقلی کورد ناگۆڕت له له سه  مه دات هیچ له نگ نه نگ بدات یان ده وا ده  که کورد ئازاده
 کورسی کورد  مه  ئه730یستی  ل نگ به م ده نی نیشتمانی عراقی دا به نجومه ئه
وا بتوانین زۆرترین کورسی  نی نۆی عراق دا که نجومه  ناو ئه کات له ستنیشان ده ده
  .ست بھنین ده به

  کاك ئیبراهیم به.  کورد پك بت مانی عراقی له رله ندامانی په ی ئه تا بتوانین زۆربه
  هاب شاه کاك وه. لی کوردی کرد هکانی گ ڕینه  مژووی کورد و ڕاپه هامان شت باسی له

 دوای ئازادی  نگدان له ڵ ده  گه  ڕابردوو له نگ دان دا له  ئازادی ده باسی له، د مه موحه
لی   گه نگ به زۆر ده مان زانی چۆن به ڕین ده پش ڕاپه، 1991 دوای سای  کوردستان واته

 م  نگ بدات به  دهخر  نه بتوانت به   بووه س نه کهکاندا  بژاردنه  کاتی هه ن له ده کورد ئه
قی  س هه ی که وه ب ئه خر بدات به  نه نگ به  ئاشکرا ده توان به ك ده ڕین خه دوای ڕاپه له
م و   که نده رچه سپاندنی دیمکراسی هه  بۆ چه  ئاشکرایه مانه  ئه واته که،  روه سه بت به هه

م سندووقی  رده  به ستن له وه  ڕاده وه رۆشه  په کی کورد به  خه یه وه  گرنگ ئهکوڕیشی تدا بت
  کاندا به بژاردنه  هه ن له که شداری ده  به م جاره کان ئه  سونیه به ره  عه دیاره، نگ داندا ده
مانیش   ئه دیاره کان  ڕوخاوه عسیه کان یان گروپی به وه ندین گروپی ئیسالمی توونگ ڕه چه
  کانیان له  گوه سته به  بۆ مه کاندا گومان نییه بژاردنه  هه  له یه ی خۆی هه وه نگ دانه هڕ

ناو  ست هنانی زۆرترین کورسی له ده ک بگرن بۆ به  یه بی شیعه ره ڵ عه  گه  له وه ژره
کگرتووی  یه، بن ره شکی نیشتمانی عه  و به به ره ر عه ب هه ره  عه چونکه، نی عراقی نجومه ئه

رچی   هه م ئیمه  لیستی خۆیان به ن به نگ بده نھا ده  ته وا به که  ئیسالمی بیاری داوه
  وه کگرتوو ڕوونی کردۆته ر پرسکی یه کوردین به یمانی  هاوپه ی کورد بت ئمه باره شتك ده

   ئمه که تی جوله وه هڵ د  گه ستین له ندی به یوه وا په دابت که وه ندی کورد له وه رژه ر به گه ئه
  . ندی کورد وه رژه  به دا له ندیه یوه و په ین له ئاماده

 دوو شار  وا له  سوید که کان له بژاردنه ی شونی هه رباره  ده وه کاك ئاالن زیاتر ڕوونی کرده
ر  سه  له کرت پویسته  دانیمارك ده تیبۆری باشووری سوید له ك ستۆآھۆم و یه کرت وه ده
، ی هاتوو چۆکردن بۆ ووتی دانیمارك رباره ن ده وا کار ئاسانیمان بۆ بکه ی کوردی که یدارهئ
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، رشیکردن رپه نین بۆ سه یه ك پك ده یه  لیژنه م زوانه وا به کرد که وه پاشان باسی له
  . یمانان کان هاوپه  کوردیه ه کتی و پارتی وکۆمه  یه ش پك دت له که لیژنه

کان بۆ  یلیه ی حیزبی فه رباره  ده وه کی ڕوونکرده یه وه یلی ڕوونکردنه فهکاك گۆران 
یلی پش ئیسالم بونمان کورد  ك کوردی فه  وه  ئمه730یمانی کوردستان لیستی  هاوپه

لماندنمان بۆ عراق   گرنگترین شت بۆ سه پارزێ دینشی ناپارزێ ومتی نه ی قه وه بووین ئه
 بت برا   چی دینکمان هه  کوردین گرنگ نییه وا ئمه ین کهلمن و دراوسکان بیسه

   بۆ ئاماده وه بووانی کرده  کۆتایدا سوپاسی ئاماده له.  م کوردن کان ئیسالم نیین به زدیه یه
  .بوونیان

  یام نری کوردستان نت په راجیانی ر خه نوه ئه 
  

  یلی  گۆران فه 

  
 


