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  قادر نادرقادر نادر ...  ... ؟؟؟؟سولسول   ویژدان بین کاک ره ویژدان بین کاک ره  با بهبا به

  
ئه . هوشیاریه کیش به خونه ر ده دات، ده وه مه ند ده کات نوسینی کوردی، هه موو ئه و ڕه خنانه ی که بابه تی گرنگ ده وروژنن

  ک دروست ناکات هیچ داهنانه،  کتر یه به  تیه ی توانج وسوکایه خنانه هو ڕ موو ئه  ههبه م. ه کان دابه ش ده کاتیمه جگه له وه ی ڕاستی
  ران ناکات   خونه یش بهت  خزمه وه نوسینی کوردی  له

پی  پارتی چه ( ناونیشانی  به تکی وروژاندوه بابه، ڕی کوردستان نتدا  مالپه له 2006/ 25/6 ڕۆژی  یی له گه و دیبه سول عه  کاک ڕه
ڕی   ماپه  له19/5/2006تی رۆژی به مان با ی هه ته م بابه  ئه که)  مانی سویدی ڕله وت بۆ پهپا  دهکات  کوردک ده کوردستانی کچه

  .   گرتوه  هاوڕێ ئامینه  له ی خنه  ڕه م جاره  من بگرت ئه  له خنه ی ڕه وه  ئهی ب  له وه،  مک کردوه  پاش و پشی کهوه کان بو کردۆته نگه ده
   http://www. dengekan. com/doc/2006/5/raswlSmail19. htm ن  بکه ولینکه یری ئه رمو سه هشمان ف م وته بۆ راستی ئه  

  وه مه بدهسول  کا ک ره می  وه بارهدوزانی پویستم   به بۆیه. کات  ده واشه ر چه خونه کان ڕه ماپه له  وه کرته تک بوده زۆر جار بابه
http://www. dengekan. com/doc/2006/5/kadirNadir22. htm ،ویژدانیهیق ناهه  چونکه خودی ق به رهه ی ده وره گه کی  ب  

  . ؟!!  ڕیکخراوی چاک گرتوه ی له خنه ی تیواو تیو ڕه وه  له  جگه مه ئه،   کردوهپ و پارتی چه  هاوڕێ ئامینه
  وا  بۆیه یه انیشی هه زی  و بگره کی نیه مانی سویدی هیچ گرنگیه ڕله په بۆ   باوه  کاکه پاوتنی ئامینه  سول وادیاره کانی کاک ڕه خنه  ڕه له

  . ری  سه هرشی کردۆته
ندی کورد  وه  نو ره کانی له موو کارو چاالکیه  هه که،  ڕزگار کردوه   کوردیه  کالسیکیه باته  خه و ئاسته خۆی له،  سوید/ چاک که یه ماوه، 

 نو دام  کانی له وپ کردنی چاالکیه چ ویش به ئه. ران بکات نده هه ری له ماوه اسی وجهباتی سی خه له انکڕۆ گ وی داوه  هه کو به. بکات
  .  ی دیاره م ماوه کانی ئه  سیاسیه کیه کارو چاال وه، کانی سویدا ری و مرۆڤ دۆسته ماوه جه  زگا سیاسی و رکخراوه وده
 بۆ  په ی کاندیدی پارتی چه وه  هۆی ئه  به که،    یهی خودی هاوڕێ ئامینه  کیانهچاال  وه شم کانی ئه کیه ره  سه ره  هه کادیره کک له  یه
  وبونی له  ناسینی و تکه وه.  شاری ستۆکھۆلم له   هکان و خۆپیشاندانه وه زۆر کۆبۆنه  له شه م پارته بژی ئه مانی داهاتوی سوید وگوته ڕله په
  .  بم و ڕاستیه بت دان به  بۆ مژوو ده که،  پش کانی چاک سوید ی باش بردۆته کاره، یدی جیای سوجیاندین ڕکخراوی  ڵ چه گه

  .  نجام داوه ئه ی االکیانهم کارو چ  ئه ندامی چاک ئه  بۆته  مانگه3   نزیک به هاووری ئامینه
  داکۆکی له وه، کی سویدی پک هاتوه ره پارتی سه6نی را  نونه له  بخات که مان سوید ڕک ڕله نت په ڵ گروپ گه ک له یه وه توانی کۆبونه

 .http://www. nawandihalabja. com/ku/index. ن که ده کوردستان ی رچوار پارچه  ههی کشه
php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=31  

  ی ژنان بکات له یان ڕکخراوه  ده ندی به یوه تی په یویهڕسوا کردنی وتی میس توان و رمیان نفالکراوی گه  کچی ئه18ی  وه  بۆ دۆزینه
  . ئاستی سوید و جیھاندا

، وتار بداتو  وه په  ناوی پارتی چه  به  کهپ داوایان لکرد پارتی چه، م ستۆکھۆل  وتی میسر له دژ به 2006 /12/4 خۆپیشاندانی  له
ی  مه یانه  نجام توانی به ره  سه که، بت  هه وه و باره له سمیمان ی ڕه  یانامه به  پویسته، ندامی ڕیکخراوی چاکم ئه وتبوی من و م ئه به

 وڕپی م پارتی سیاسی ئه که  ش توانرا یه مه به. ست بھن  ده تی میس به ر حکومه رامبه هکانی چاک ب م داخوازیه جه ر پشتگیری بۆ سه
تی میسیان  ی حکومه  تا ئستا ئیدانهکانی کوردستان ه پارتی سیاسیکدا خودی کات له. راو بکاتنفالک  کچی ئه18 دۆزی  پشتگیری له

  .  ؟؟!!کردوه نه
ندیشیان  زامه تی ڕه  توانیویه وه،   کردوهforumsyd ڵ  گه اری ستۆکھۆلم دانیشتنی له ش له نفال ئه ی له سه ک بۆ مه یه  ستنی کۆنگره  بۆ به

  ئستاوا که، ی تیا بت ایانه یاس نده  وبه رجه م ئه رجك ڕکخراوی چاک سوید سه  مه به  بۆ چاک اوهم ڕکخر تی دانی ئه یارمه  لهربگرت وه
  . کردنین ئاماده ریکی ش خه ئمه

   ناوچه نه ی خۆیان ببه ندێ پۆژه هه  وه  ڕگای ڕکخراوی چاکه  لهی وه  بۆ ئه  کردوه ری ئۆلڤ پامه نته ڵ سه  گه  دانیشتنی له
  . کان لکراوهنفا ئه
مانتاری  ڕله کادیمی و په تی ئه سایه که کانیشی ردانه ی سه زۆربه و  دانی کوردستانی باشوری کردوهر ندین جار سه  سای رابردودا چه6  له

  . کان بناسنت  سویدیه نفال به ی کوردو تاوانی ئه  کشه وه نزیکه ی له وه  بۆ ئه وه ڵ خۆی بردۆته گه سویدی له



 
www.kurdistannet.org 

  10:35 2006-7-1وروپا    ئهیند  ناوهیکات به

2 

  . ن ی باشور بکهکوردستان ردانی سه  هۆفمان تی ئۆله رۆکایه سه بهپ   پارتی چهفدکی دا وه وی ده م ساڵ ئاگادار بوم زۆر هه  من ئه
  

  یه هو ی ئه شایسته، نجام دابت ی ئه هانکیچاال  له م کۆمه ئه ئاگادار م و  وه نزیکه  من له که  مانگدا3  متر له کهی  ماوه  ژنکی کورد له پم وایه
، مان ڕله  په ک له رگرتنی کورسیه  وه نیام به د که. مانی سویدا ڕله په  نو ی بگاته وه ئهتی بدات بۆ   ووالتی سوید یارمه ندی کورد له وه ڕه

  . تکا نجام ده  و کیمیاباران کراو ئهنفال كی ئه کی تر بۆ خه زۆر کارو چاال مینه هاوڕی ئه
 سوید بۆمان باس  ی ژیانت له ساه 22رزیشت چاالکی  کرت به ده،   یه ئامینه چاالکی هاوڕێ  مانگی3ی   کورته مه ڕیز ئه به برای
  یت؟؟ بکه
تا ، هیکی کوردستانی نیپارت،  هپارت و ئه  چت یاد نه مان له وه بت ئه ده. گرت ی ل ده خنه ڕه سول یش کاک رهپ  پارتی چه ت به  باره  سه

ئه ، ستکیان هه بت له سه رمانهه و  خۆ ئه گه ر؟ئمه داوای ئه وه یان ل بکه ین به چاویلکه ی ئمه سه یری ڕوداوه کان بکه ن
 . خۆ قه رزاریشیان نین کورد گوته نی له چاکه ی خۆیانه وا
 دژ به و ئاخر خۆ ته نیا پارتی چه پ...  بتئه مریکا و دژ به شه ڕ نی کی چه پی سویدی بده  هده بت ئه و مافه به پارت دواتر 

ئه ، خه کی کوردستانیش. به زۆر بیرو بۆچوونی تیا کۆ ببۆوه تکه و به کو له هه موو جیھان به سه دان ملیۆن مرۆڤ. شه ڕه نه بوو
نه کاره ساتی  چونکه... نه ده کرد هوا به گه رمی پشتگیری له و شه ڕ، گه ر ڕژمی سه دام داگیرکه رو تاوانبارکی وا گه وره نه بوایه

  . وهۆو عراق دواین چاره سه ریان بۆ ما ب به م خه لکی کوردستان... النه ئه مریکاش رزگار که ری گه نه، شه ر بچووکه
رامبه ر بۆ لکدانه وه له به ) حکومه ت، پارت، ڕکخراو، تاک (ده زانت هه وستی، بت شا ره زای سیاسه تیش ئه وه ی که مک 

ته له  له دیداره کی، خۆ ئه گه ر به یه ک هه وست؟ لک نادرته وه نیۆبه یه ک دیداری ته له فزی، مه سه له یه ک هه ر
به شی شریان به ر ده که وت به تایبه تی  تی کورد  هردای ئه وا سه رک؟به سه ر سه رکرده یه ک دابھنین  ش  خاه کی ڕه، فزیۆنی

ه ل میدیاکانی تورکی له گ ند سای ڕابردودا  چه  لهچاوپکه وتنانه ی سه رکردایه تی کورد کردوویه تی به شک له و... ؟مام جه الل
خه كانی  ژه هر بووه بۆ به مانای ووشه زۆر جار ئاخافتنی وایان ده ڕبیوه که. ین ل ی ئاگادار که ئمه ش  فارسیوو عه ره بی 

ئه وان زۆر جار ئه و ئاخافتنانه ،  له بیریشت نه چت؟ئه مه جگه له وانه ی ئاگادار نین. ک زۆرهنمونه ش گه ل. نیشتمان په روه ر
ڤ له ناخه وه گریانی ۆمر که جاری وا هه بووه، کردویانه ج به جیان کردووه... میدیاکانی عه ره بی و تورکی و فارسی ی له گه ڵ

له  تائستا چه ند ڕه خنه به راست کاک ڕه سوول. سه رکردایه تی کورد بت فتاریکه ئه مانه ئاخافتن و ڕه ، بۆ ئه م میلله ته دت
  ؟   گرتوهسه ر ئه م مه سه النه

کی  کو هاوتیه وه! ژیم  سوید ده  له  ساڵ زیاتره22 (خونه ران سه یری ئه م ئاخافتنه ی کاک ڕه سوول بکه ن بزانن چی ده یت. 
من تا .  مانه رله لبژاردنی په گرنگترینیان هه.  یه بژاردن هه  سوید چوار جۆر هه له.  سوید  له یه نگدانم هه  مافی ده مکه سویدی ده
 بۆ  م پارته ی ئه وه ر ئه به پی سویدی له  پارتی چه ته نگی خۆم داوه کاندا ده بژاردنه  هه موو جۆره  هه له، 2002یلولی  واتا ئه، دواجاریش

ی  له سه  مه ی ڕابردوودا زۆر پشتگیری له  ساه25و   له و پارته ها ئه روه  هه باتی کردوه تی خه یه بووری و کۆمهکسانی ئا ری و یه روه دادپه
 یان باسی، تریان له بیر بکات ناتوانت ده یان هه لوستی مرۆڤ) دیدار، به رپرس، هه لوست (بۆیه له سه ر یه ک 1. )  کورد کردوه

ئه وه ی من  به م.  ت لگرتوه خنه  ڕهگ ستت خۆش ب  ده که. بۆ ئمه دژ به ناوچه ی ئه منی بو وه  للهالرش ئو ئه وه ده که یت که
نه وه ، بۆ کورد  کردووه یمافی بریاردانی چاره نووس داوایله کاتی کۆچ ڕه ودا له نو په رله مانی سوید   پی سویدی پارتی چه بیزانم

م  خودی ئه، کاندا  شه موو به  هه ی کورد له  کشه ر داکۆکی کردن له سه  له ڕتوکه ک په ن یه خاوه  م پارته ئه وه. ک ناوچه ی پاراستن
  .  یه هه  ستۆکھۆلم له ی کوردی  کتبخانه ش له کهڕتو په

  که کانیان تیه  سایه  که له   جگه مه  ئه ی کورد کردوه کشه کانی تری سوید داکۆکیان له  سیاسیه ی پارته سول دام زۆربه ڵ کاک ڕه گه منیش له
  . مویان جگای ڕزن هه
  بۆ نمونه. ن ڕز بگرین که مان ده که کشه  داکۆکی له ی که  سیاسیانه و ڕکخراوهپارت  و موو ئه وستی هه ویژدان بین و هه  به قه م هه به

 .http://www. dengekanرکرد ی ده  مژوویه یانامه هم ب دا ئه بجه له یادی کیمیابارانی ههسا  له  زاری الرش ئوله پ له  چهپارتی
com/doc/2006/3/chak_swed22. pdf .ستا زۆربه وهپ  پارتی چهی  و داخوازیه کانی سوید پشتگیری له کیه ره  سه  سیاسیه ی پارته  ئ

م  ر ئه گه بت ئه  ده وره وتنکی گه رکه  من سهیروڕای به ب که. مو جیھاندا  هه ی لهکۆژ کی کۆمه  چه ژی دژ بهۆ ڕ ته بب16/3ژی ۆ ڕ که، ن که ده
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 کچی کورد بۆ والتی 18ر فرۆشتنی  سه  له م پارته ی ئه  مژویه یانامه و به  له  جگه مه ئه. ربچت تی سویدی ده مان و حکومه ڕله  په  له بیاره
  http://www. klawrojna. com/Noosin/nawandihalabja/PartiCapiSwediPestgiriTawaw. htmlمیسر 

 والتی  ته  فرۆشراونه  کورد کهنفالی  ئه ژنانی ردن له ک داکۆکی  له پی سویدیه لوستی پارتکی چه  هه وه سول بن ئه ڕهک بابور بین کا 
کی   چه  رۆژی دژ به  ببته16/3 ڕۆژی  کات که  ده وه بات بۆ ئه  چی خه  که  دوره وه کوردستانه تر له زاران کیلۆمه  هه  پارتک که وه، میسر
  که له کاتکدا کشه  یان نیه م شیوه  لهکی  هیچ چاالکیه یه تداری کوردیت هه سه ک پارتی ده  چی جۆته موو جیھاندا که  هه کوژی له کۆمه

کاتک ؟ گرتوه رنه لتوری نوسینی زانستی وه ران که نده  هه  سال له22ی اسول دو  کاک ڕه یره م زۆر سه کۆتایی ده  له وه. ؟؟ وانه ی ئه کشه 
لک  ی خهی نیشتمانیکارو راستگۆ مژوو، زڕ ای بهبر. خشت ی کورد ببه و بوانامه ی ئه وه ک ئه وه.... ن کوردز  گه  ڕه ندێ به هه ت ده
  . ڕزت ک به وه  نهنوست ده
  
  


