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یاریزان  - راجیانی ر خه نوه ئه: کردنئ ئاماده ... کان  درینه  یاری زانه ك له یه وه ئاوڕدانه
  لیفه بدوول له گۆران عه

  
  م شی دووه به

ی  وکاته ئه، کات ران ده نده  هه عس ڕوو له  ترسی به یاری زانکی لھاتووی درینی کورد له
م   ئه توو دین که  ومیه ر قه  سه  بیانووگرتن لی له وته عس که دا بوو حیزبی به  لووتکه  له که

  کورته کاك گۆران،  بی شیعه زهه ڵ مه گه متی کوردی له ك قوه  وه  ڕژم بووه  دژ به دوو شته
  . ران نده  هه کات له باسکی ژیانی خۆیمان بۆ باس ده

 شاری   له ڕووم وکاته ئه ڕژمی ڕوخاوی  ھاتنم له دوای هه،  هلیف بدوول له ن عه گۆرامن ناوم
 مانگ 6ی   ئران و ماوه تهش تی گه المه  سه  به وه رانی دسۆزه هۆی براده مانی کردوو به سوله
دا  و شاره له، مج بوو  نشته کالسکوگه شاری   ووتی سوید له کرده پاشان ڕووم  وه مامه
و کاك ) زیری مافی مرۆڤی عراق وه (مین ختیار ئه ڕزان به ڵ به  گه  لهیمند یوه م په که یه
ی  ماوه، رفۆش ی دیگه  یانه هختیار چووم  ڕگای کاك به له، ورامی ر هه حیم وتایه مزی ڕه ڕه
شکاندنی  هۆی کدا به  یاریه دا پاشان له که  تیپه  یاری کردن له وم بووم له رده ك ساڵ به یه

   . یاریگا  له وه وتمه کی زۆر دوور که یه  ماوه وه پمه
  
 کردیانم  ر بۆیه هه کورد گشتی  به ورانی عراق نابه  و هاتنی په  شارهم م له وه هۆی مانه به
رانی کورد و عراقی  نابه  په ران پا شان تیپکم درووست کرد له نابه مپی په که   لهمترجیم  به
  چووینه  ده هو  ئای کوردستانه به، کرد رشتیم ده رپه واخۆم سه  ناوی تیپی کوردستان که به

ی  پله ئاستی ر  سه کرد له مان ده انی ناو سویدک شداری خوله ندین جار به  چه ناو یاریگاوه
پاشان .  بوونی کورد و ئای کوردستان بوو بهلماندن  شداری کردنمان سه  بهندی مام ناوه

ما  که ش ناوی تیپه  ئمهی ئای کوردستان له هئس ر مه  سه  لمان له وه کان جیا بوونه به ره عه
  . یلستان نا تیپی فهناو
  
، م بوومندا  ئه1993تا سای   دیموکرات حیزبی سۆسیال ندیم کرد به یوه په 1989 سای  له

م  که ڵ ده گه  کاریان لهوام رده  فۆك پارتی تا ئستا بهندامی  ئه  بووم به1993دوای سای 
وانی   شارهنی نجومه  ئهندامی  بۆ ئه2006کانی سای  بژاردنه ندامکم کاندی کراوم بۆ هه ئه

  . مانی سویدی رله ندامی په ڵ ئه  گه شاری مالمۆ له
  

  ناو  لهین کوردی بکه  گرنگیی سئله ندین مه وا باسی چه  که  توانیومانه ی کات ئمه زۆر به
کورد داوای ، ن تبگهکانمان   کشه کان له وروپیه  ئه حیزبه پوویسته ، کانکان ویدیه س حیزبه

  ه ل ه  هه ابهکان ب وروپیه ئه،  یان داخوازی کورد چییه  یه کات چی مافکی هه چی مافك ئه
  .ن گه کانمان تنه ماف و داخوازیه

  
  واومان هه کی ته  پشتیوانییه وویستهپیکات  وای خۆی ده  کورد داوای مافی ڕه ی که وکاتانه ئه

  ری حیزبه نۆنه. کان رکیه مه کان و ئه وروپیه تی ئه  تایی به کانمان به بت بۆ داخوازیه
ندی  یوه  پهمن له  رخه م ته زۆر که   کهۆ شاری مالم  لهتی  تایی به به  سوید کان له کوردیه
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کی  کانمان زیاتر پشانی خه بت چاالکیه  ده ئمه  کان  سویدیه ڵ پاراته  گه کردنیان له
 بۆ کرت  ده ۆگۆستی فیستیڤای سانه مانگی ئ موو ساك له  هه بۆ نموونه، ین سویدی بده

س   به وه داخه به، ن که شداری تدا ده  بهکان وه ته ی نه  زۆربه ی جیھان کهکان وه ته موو نه هه
  .  کردووه شداری تیدا نه بهکوردی 

موو   هه من له، م تی کوردی پبکه  خزمه وه بژاردنمه رگای هه ایدا هیوادارم بتوانم له کۆت له
  کهرزیم  ربه سه  میشه تی من هه  ب فکری حیزبایه م به  ئامادهداکوردینگ و کۆڕکی  ئاهه
ین بۆ  که  ناوی خۆم و سایدی کوردستان نت زۆر سوپاسی کاك گۆران ده  کۆتایدا به له کوردم

  ین له نگی بۆ بده موومان ده  هه نداران هیوادارین به  هه ی ژاینی له  باسه م کورته ئه
  . تووبژاردنی سای داها هه
  
  

  راجیانی  ر خه نوه ئه
  نری کوردستان نتیام په

  

  


