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  یی شۆڕش خالید ئاژگه... ؟؟؟دا یاندنی کوردستان خۆی ل الده ڕاگهی  یه نگژه و ته وای ئه هه

  زانکۆی ئالبۆرگ دانیمارک
 

 کاریکاتری 12نیمارکی دا" یوالند پۆستنی"ی  رۆژنامه،  ئستا ر له ند مانگک به ی چه ماوه
،  وه یان بو کرده که دوایی ڕۆژنامهری   ڕووپه له) خ. د (ری ئیسالمیان مبه  پغهیی جاڕ گاته

ی  گه  کۆمه  و له  کردن و نووسین سنووری نیه ئازادی قسه"  دانیمارک ی له  و بیانوویه به
ست  ده م  و ئه!!!! "ر نیه ده  به گرتن خنه ی ڕه  یه  چوارچوه نک له س و الیه دانیمارکی هیچ که

 ئیسالم و  کردنیدی حه ی ئیسالم و ته رهربا  ده  بۆ گفتوگۆیهش ی ڕۆژنامه ریه پشخه
  ". موسومانان

و ت ناتوان  ومهحکو :"زیران گوتیان ک وه ره  سه وه روویانه سه تیش و له رپرسانی حکوومه  به
  . " وه هیاندن  ڕاگه باری  کاره  نو ست بخاته ناخوازێ ده
 دانیمارک  می لهو گرووپی ئیسال  سته  و ده ه  کۆمه25  ربینی زیاتر له تی ده زایه دوای ناڕه
ی  یه وه م کرده ر به رامبه به،  موسومان ته ی بوونه و دانیمارکیانه رچاوی ئه کی به یه ه و کۆمه
ر کردنی  سه وڵ بۆ جاره  بوو هه تی دانیمارکی ئاماده  حکوومه نه،  که  دانیمارکیه ڕۆژنامه
 190.000   بوو داوای لبوردن له ئامادهش  که نامهری ڕۆژ رنووسه  سه  بدات و نه که کشه

  . رک بکاتاموسومانی دانیم
ئازادی " نسیپی پره ر سه  له که ت پداگری ڕۆژنامه ی حکوومه م خۆ ل گل کردنه  ئه بۆیه

ر   سه   موسومانانی دانیمارکی بژنه  لهس زاران که  ههی وه بۆ هۆی ئه، "کردن نووسین و قسه
 ژیانی ئایینی  وه داوای پکه و  ی هۆتاف و درووشمی ئاشتیخوازانه وه کردنهرز   به قام و به شه

  ی کردن بهت نی ئیسالم و ب حورمه که  پیرۆزیه تی کردن به سووکایه، ر رامبه و ڕزی به
نی پاراستنی مافی مرۆڤ و  که  ڕکخراوه  کرد و داوایان له رکۆنه  سهری ئیسالمیان مبه پغه
 ئایینی  کان دژ به ی دانیمارکیه ته مه م هه کان کرد سنوورک بۆ ئه تووهکگر  یه وه ته نه

  . ئیسالم دابنن
 ئازادی "نسیپی  پره پاراستنی ست گرتن به ر ده سه تی دانیمارکی سوور بوو له م حکوومه به

ی کانی بیانی و ئیسالم وه رانی ڕکخراه ڵ نونه گه بوو له  نه ت ئاماده نانه  و ته"نووسین
  .  وه  بدۆزته که بۆ گرفته،  ی گفت و گۆوه  ڕگه له، رک سه  و چاره وه تهبکۆب
بستانی سعوودی زانایانی  ره  عه  له مازه  وتانی ئیسالمی و نه ی دوایش له ند ڕۆژه م چه له

رووبوومی کشت و کای و  م و به رهه  کاو به  موسومانان کردووه ئیسالمی داوایان له
  تی دانیمارکی داوای ل بۆرین له تا حکوومه، ن یی دانیمارکی بایکۆت بکه اری و پیشهد ئاژه

بی  ره ش کحنفرانسی وتانی ئیسالمی و کۆمکاری عه مه  پاڵ ئه له. کات موسومانان ده
   و تیایدا داوایان له وه رز کردۆته کان به کگرتووه  یه وه ته کیان بۆ ڕکخراوی نه داواکاریه
  وک به موو هه ربکرت هه  ده وه ن ڕکخراوه  الیه  بیارک له ی گشتی کردووهسکرتر
  .  بکرت غه ده کانی ئاسمانی قه کان و پیرۆزیه موو ئاینه  هه تی کردن به ی سووکایه ئاراسته

ر ب  مبه ربین دهه زایی ده ک ناڕه تی ریاز وه  حکوومه ممه  پنج شه وه یه م بۆنه ر به هه
  .  وه  دانیمارک کشایه زی خۆی لهۆبای،  که  کشه ر به رامبه تی دانیمارکی به یی حکوومهنگ ده

رووبوومی کشت و کای و   ملیۆن دۆالر به500   بایی پتر له  دانیمارک سانه شایانی باسه
  وانه  بۆ وتانی ئیسالمی ڕههتد. . ماست و شیر و، نیر په، ک گۆشت وه، ر وه له داری و په ئاژه
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  مه هه  مه رهه کاو بهم هنانی  رهه  بۆ به  سعوودیه الحیشی له به کی زه یه کات و کارگه ده
 .  زراندووه کانی دامه جۆره
ی  ته  سووکایه ر به رامبه ربینی موسومانان به تی ده زایه ی ناره پۆله م شه ی ئه  درژه ر له هه

   له که تیه کردنی سوکایه نه رکۆنه  و سه وه ی دانیمارکیه" ند پۆستن یوله" ی کردنی ڕۆژنامه
  ن له که  جاڕیه گاته"  کاریکاتره"  چاپ کردنی  و دووباره وه تی دانیمارکیه ن حکومه الیه
 کۆپن هاگنی  ی خۆی له لیبیا بایۆزخانه،  وه ی نۆروژیه" زینت گه مه" ی  نامه فته ن هه الیه
   به کوت و سوریه، لبنان، ن مه یه،  وتانی مسر  له که ریه ختی دانیمارک داخست و هه هپایت
ی  شه ڕه حکووم کردو پاکستانیش هه یان مه که  دانیمارکیه ی ڕۆژنامه م پشل کاریه ئه نامه

  وه تی دانیمارکیه  ئاگاداری حکوومه کانی دانیمارکی به  بازرگانیه مه رهه بایکۆت کردنی به
  .  یاندووه گه
  ته ی خراوه م بایکۆته ی ئه وه نگار بوونه ره تی دانیمارکی بۆ به  حکوومه وه کی تریشه  الیه له
تی  کیه ر یه  به نای بردۆته په، نداو  وتانی که  له وه کانی دانیمارکه مه رهه ر کا و به سه
  .  که نگژه ته بۆ  له  په رکی به سه ی چاره وه  بۆ دۆزینه وڕوووپاوه ئه
ستکاری  رهه ی به ره ی به خنه پۆلی ڕه شه، ڵ گه  له مه تیش هاوده ی حکوومه م پنگاوه ئه

وا  که، کانی دانیمارکی  ناسراوهدار و بازرگانه رمایه  چاوی سهر کی به دانیمارکی و کۆمه
نگاوی  باشتره ههوا ،  وه  و خۆ دزینهنگ کردن  جیاتی خۆ بده لهن  که ت ده  حکوومه داوا له

ی  مه  له که یرانه تا کو قه ، ن کا  دیپلۆماسیه  چاالکیه وبدات به بن بره  ههرو تۆکمه ریگه کا
  .  وه گرته ڤی وتانی جیھانی ئیسالمی نه کات و ته  نه نه شه  زیاتر ته ئستاکه
  رووبوومه رۆشتنی بهی ف  ڕگه ی داهاتی دراویی دانیمارک له  زۆربه یه وه بیر هنانه جی وه

ی لدوانی   گوره ست دێ و به  ده نداو به  وتانی که کان له ریه وه له کشت و کای و په
   پتر له دانیمارک ڕۆژانه،  داوه ری هه  سه یه نگژه م ته ی ئه ته وه له، "Arla" رۆکی کۆمپانیای سه

ر دانیمارک  سه ران لهش گ شه ڕه و م وام بوونی ئه رده  بهووت  که زیانی لده دوو ملیۆن دۆالر
  دانیمارک لهل و وتی ی ناوزڕانی گه وه  بووکردنه ره  و قهست وه رتی ئابووری ڕاده و که

  ی له وه  و ئههای ساڵ بخاین  ساه یه وانه  لهڕاست تی ناوه  ڕۆژهه   له وه ویه عنه ڕووی مه
  . ر بچ ده  هه هدا ب ند ڕۆژه م چه له، وی بۆ درا  ساڵ هه40

واوی   ته به، Dansk Folke Party، ستی ره ز په گه  پارتی تووندڕۆو شۆفینی و ڕه شایانی باسه
  ت داوای لبۆرین له  یا حکوومه  ڕۆژنامه یه وه تووندی دژی ئه کات و به ت ده پشتگیری حکوومه

  یه ندامی هه  ئه22، مان رله ندامی په  ئه175 کۆی  م پارته له ئه. موسومانانی جیھان بکات
زراندن و   دامه  هاتۆته1996 سای  کان له تی بیانی و موسومانه مای دوژمنایه ر بنه  سه و له
و  توژی ب نرخ و ناشارستانی "  کی بیانی به مانی دانیمارکی خه رله  په  ئاشکرا له به

شی  که ره سه چاره، وبھنش  ده"تانی ره ی سه خانه "   و موسومانان بهبات ناوده " کوی
وی  ر زه  سه  ناو ببردرن و له له" ر یزه له"  شکی به تی  م توژه وا پدڤیه ئه  که یه وه ئه

، زایانی مژوو ی لدوانی شاره  گوره به، ی حزبی ناوبراویش یه م بیرۆکه ئه. !!!!! وه بسرنه
   دژ بهیانت سه ر ده  سه تای هاتنی ره  سانی سه کان له ه نازی یه یه نده و پووپاگه ڕیک ئه
  . کوتا کان دهۆیان بۆ ده که جووله

  


