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  تی گشتیی الوانی دموکرات له وتی نوروژ رایه ی نونه سته کانی ده وتنه و چاوپکه  دیدار

  
  

ی زایینی 2006ی ئاگوستی 21وتی  ممه رکه رۆژی دوشه
رپرسی گشتیی  به شیدی  حیم ره ر ره رزو تکۆشه هاورێ به

نسور  رزان کاک مه ل به الوان له ئورووپا هاوڕێ له گه
تی گشتیی  رایه ی نونه سته بژی ده رگرو وتهزیزی کا عه

ندامی الوان له  ل ئه  یکه کاک هیوا خۆشھه، وه ره الوان له ده
کاتژمر ، ی وت وه ره ری الوان له ده نوروژ و هاوکاری ربه

تی  کیه ندی یه  ی ناوه یشتنه بنکه گه یانی  به ر له ی سه10
رز ئوالف  ن به یهو له ال پی نوروژ الوانی سوسیالیستی چه

رمی  م رکخراوه به گه ماگنووسن سکرتری گشتیی ئه
  . پشوازیان لکرا

ڤدی   خرهاتن کردنی وه پ ورای به تا سکرتری گشتیی رکخراوی الوانی سوسیالیستی چه ره سه
ی  ت بۆ بنکهی الوانی دمۆکرا که ردانه ت به سه باره تی الوانی دمۆکرات خۆشحالی خۆیانی سه رایه نونه
  . ربی پی نوروژی ده ندی الوانی سوسیالیست چه ناوه

مین  یان دووهه که  کرد که رکخراوه وه ی به یان دواوو ئاماژه که ت به رکخراوه باره پاشان به کورتی سه
  . رکخراوی الوانی نوروژه

ی  که رمه  گه له پشوازیهو پزانینی الوانی دمۆکرات  شیدی ورای سوپاس حیم ره و جار هاورێ ره ئه
وباسی  وه قسه ی خواره م خانه  ئه ت به باره سه، پی نوروژی سکرتری گشتیی الوانی سوسیالیست چه

  . ش کرد پشکه
1 .ژووی الوانی دکۆشانیان له  و ئاستی چاالکی موکراتمو ت

  دونیادا
   بارودۆخی الوانی کوردستان. 2
 و کوردستان رانتی مافی مرۆڤ له ئ زعیه وه. 3
و  پدان به نائارامی ره تی ئران له په وه رۆی ده. 4

  یی وه ته تیرۆریزمی نونه
کی  یشتن به چه ست وراگه کانی رژیمی تاران بۆ ده وه هه . 5

  کی ناوه
  ر دوو رکخراودا  له نوان هه ش تی کاری هاوبه چۆنیه. 6

ی الوانی دموکرات له نوروژ به  کارو تکۆشانی کومیتهت به  باره زیزی سه نسور عه وجار هاوڕێ مه ئه
  . باتی الوانی دموکرات له وتی نوروژ ر خه و تیشکی خسته سه  وباسی کرد وردی قسه

کانی  یه و زانیاری رز نرخاندنی لدوان  ورای بهپی نوروژ شتیی الوانی سوسیال چهپاشان سکرتری گ
ڕلمانی نوروژ له  وی پکھنانی سمینارک له په دا که به زویی هه بیاری، ڤدی الوانی دمۆکرات وه
و   پک بینتڕمان ندامانی په شداری ئه  به بهالت بۆ الوانی دموکرات کانی رۆژهه ی کورده ر کشه سه
  ... ند بکرت سه ک په یه دا بیارنامه یه ندی یوه م په له
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ی  دار به کشه ندی یوه تی په و بابه واڵ دوا هه بهو مه ن له ده وڵ ده ش کرد که هه وه ها باسیان له روه هه
ره به هاریکاری دوو  و به جیددی په وه نه دا بوبکه کانی خۆیان یاندنه له ڕاگهپتر ت  کانی رۆژهه کورده
  . ن ن بده الیه

ژه و نورپی ر به رکخراوی سوسیالیستی چه پ سه جگای باسه که رکخراوی الوانی سوسیالیستی چه
  . یه و وته داری ئه ت سه مین حیزبی ده که دووهه

دا   کی دۆستانه وایه ههشو که له که وه و کۆبوونه    وه کانیان دایه م پرسیاره هرج ڤدی الوان ومی سه وجار وه ئه
  . ڕۆ کۆتایی هات و نیوی پاش نیوه12کاتژمر 

  کاری نوروژتی الوانی حیزبی کر کیه ل یه وه له گه کۆبوونه
ردانی بارگای  ڤدی الوان سه و نیوو وه2مان رۆژ کاتژمر  رۆی هه دوانیوه

حیزبی کرکاری . ندی رکخراوی الوانی حیزبی کرکاری نوروژ کرد ناوه
  .  داری وتی نوروژه ت سه ورترین حیزبی ده نوروژ گه

  
رپرسی  لت بهرزان ئاستری ڤیتفی ن به تی الوانی دمۆکرات له الیه هیئه

و  رز ئوسموند کارگر و به کان یه وه ته  نونه یه ندی یوه گشتیی په
رمی  ری به گه ندامی ربه  ئه راند مه ری سکرتاریای رکخراوی ناوبراوو کاک سه فته ڕاوژکاری ده

  . خرهاتن کران و به پشوازی
و  رپرسی گشتیی ربی که به وه ده ان لهداخ بوونی خۆی و به  باسیان له کارو چاالکی خۆیان کردجارو  ئه

وه  م کۆبوونه شداری ئه یان توانیوه به یان نه که ر کردن بۆ کارو باری رکخراوه فه ی به هۆی سه که جگره
  . بن
  

  . تانه لدوانی ئاراسته کرد م بابه ت به باره شیدی سه رز ره پاشان به
تی  کیه یهر دوو رکخراو له  و هاوکاری هه ندی یوه په. 1

  . دا یی الوانی سوسیالیست وه ته نونه
و دابین کردنی  بات کردن بۆ ئاشتی جیھانی رۆلی الوان له خه. 2

  الن مافی گه
  بارودۆخی الوانی کورد له کوردستان. 3
   یه م ئاۆزی کانی ئه یه ترسی و مه کی ئران کی ناوه ی چه کشه. 4
   ئران لهبارودۆخی دژواروو خراپی مافی مرۆڤ. 5
  دا ش له ئاستی نوروژ و جیھان ی هاوبه کارو پرۆژه. 6

تی هاوکاری  و چۆنیه و جیھان ت به تکۆشانی الوان له نوروژ باره زیزی سه نسور عه پاشان هاوڕێ مه
  . ش کرد وباسکی پشکه قسه  له نوروژر دوو رکخراو کردنی هه

کانی  یه زانیاری و دوانلو پزانینی خۆیان بۆ  وپاسکردنی ستی خانه خوێ ورای ئاراسته  وجار هیئه ئه
.  دا شیان ره پدان به کارو چاالکی هاوبه و په ش و کاری هاوبه بیاری هاریکاری کردن، الوانی دموکرات
ند مانگی  ی چه دا له ماوه بیاریانندی دۆستانه  یوه  ر په سه وه له ن ورای پداگرتنه هاوکات دوو الیه

  . نر به روه ش به لک سمینارو چاالکی هاوبه  کۆمهداهاتوودا
  . ترین رکخراوی الوانی نوروژه وره تی الوانی حیزبی کرکار گه کیه یه شایانی باسه 
   رۆکی رکخراوی مافی مرۆڤی نوروژ ل سه وتن له گه چاوپکه 
 رزان پیتر ئایده ائینی بهی ز2006ی ئاگوستی 22وتی  ممه رکه شه ڕۆی رۆژی س کی پاشنیوه تژمر یهکا
ندی  ری ناوه فته و ڕاوژکاری ده و هژا خاتوو بئاته سکرتررۆکی رکخراوی مافی مرۆڤی نوروژ سه
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 پشوازیان یان که ندی کاری رکخراوه ی ناوه  له بنکهوه و ڕیزه رمی رکخراوی مافی مرۆڤی نوروژ به گه
  . ڤدی الوان کرد له وه

  
یتر ئایده خۆشحالی خۆی له ئاماده بوونی رز پ تا به ره سه
کانی  لگه و به و هیوای خواست که زانیاریی ربی ڤدی الوان ده وه

ند  وان سوودمه ڕ پشل کردنی ماڤی مرۆڤ بۆ ئه مه الوان له
  . تب
و  شیدی ورای ئاراسته کردنی سوپاس حیم ره وجار کاک ره ئه

ریز پیتر  دا که به وه ل ئه گه ندی ده یوه پزانینی الوان له په
ست  کانی خۆی ده قسه، ڤدی الوان ببینت ئایده ئاماده بووه وه

ل پشل کردنی مافی مرۆڤ له  گه ندی ده یوه و له په پکرد
  . لی دوا سه وه به تروته هستانی ئران ده ن کاربه الیه

یاند که  رایگه و کوردستان دواوو  ئرانله ت به بارودۆخی خراپی مافی مرۆڤ هبار شیدی سه رز ره به
و  ی مافی مرۆڤ له ئران له سه ر مه ری خستۆته سه کی رژیمی تاران سبه کی ناوه ی چه ی پرۆژه له سه مه

کان  و کورده کان به گشتیی خوازه   ئازادی یه ی ئاشکرای ئرانیرکوتکردن وی سه رژیم به هه.  کوردستان
  . دات رچی پتری ئازادیخوازان ده وی چاوترسن کردنی هه تی هه به تایبه

 کانی مافی مرۆڤ نده نگی ناوه ت به بده باره ی خۆی سه س به نۆره ر که پاشان هاوریانی ئاماده بوو هه
و هاوکات  ئاراسته کرد یان خنه  رهتی کوردستان کانی رۆژهه کوردهکانی مافی  یه ئاست پشلکاری له

  . م دیارده هنایه ئاراوه رنجیان بۆ له قاودانی ئه پشنیاری جگای سه
و  ی الوانیان به گرینگ زانیکان یه زانیاری ڤدی رکخراوی مافی مرۆڤی نوروژ  وهپویسته بگوترێ که

و  و بۆ ئه  بستنت ره رچی زیاتر په م دوو رکخراوه هه وامی ئه هرد ندی به یوه  خواست که پههیوایان
ر  سه و بیار درا کاریان له رباس ر دووالوه هاتنه به ن هه و پشنیار له الیه ش هندیک پرۆژه سته به مه

  . بکرت
  

 ی  بارهیه که راپۆرتکی چوپ له شیاوی ئاماژه
لپسه کانی مافی مرۆڤ له مه کاریهشنکراوه ر بکان روشو ،
ن  الیه کان که له گیراو له دار دراوه، کان کراوه نجه شکه ئه

جید   به هاوکاری کاک مهی مافی مرۆڤی کوردستان کومیته
م  رجه  ئاماده کرابوو درایه سهقی به زمانی ئینگلیزی حه

منستی  و ئه وانیش به گشتیی و ئه کان رکخراوه
دواداچون و  لنی به بهتی   به تایبهرناسیونای نوروژ نته ئه

رنج ڕاکش له  کانیان به سه وو زانیاریهدا یان وه لکۆلینه
  . دا م ه قه

  :رزان دا بریتی بوون له به م دانیشتنه ڤدی الوان له پویسته بگوترێ که وه
  . هیمپوور الح فه سه، می وژین رۆسته نه، ل یکه هیوا خۆشھه، زیزی نسور عه مه، شیدی حیم ره ره

  ژنانی دمۆکرات له نوروژ، خوندکاران، ی حیزب  ل کومیته گه وه له کۆبوونه
ی  ل کومیته یدا بۆ وتی نوروژ له گه که شته ی گه رپرسی ئورووپای الوان له میانه پویسته بگوترێ که به

دا  یتهی کوم که ی دانیشتنه هاوکات له چوارچوه، حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران دانیشتنی کرد
و  داری کردش بهوه  ره تی گشتیی الوان له ده رایه ی نونه سته رپرسی ده بدو پوور به الح عه ز کاک سه ر به
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وه ئاوگۆری بیروڕا  ره ت به کارو چاالکی الوان له ده باره دا سه کی پ له رزو دۆستانه وایه وهه ش له که
ن درا که بۆ  و به ند کران سه په لک بیار الوان کۆمهرچی پتری کاری  ستی پشخستنی هه به کراو به مه

یه بدرت که  وراستی تی که ئاماژه به جگای خۆیه.  بھاوژرت نگاوی به کردوه جکردنیان هه جبه
  . نرخ بوو ک به موو الیه بۆ هه ی حیزب له نوروژ ی کومیته  دسۆززانهوی هه
کاک ، رزان که بوون بریتی بوون له به وه ی کۆبوونه ئامادهی حیزب له نوروژ که  ندامانی کومیته ئه

پویسته . سوی کاک قادر ره، عروفی ریا مه کاک ده،  ی حیزب رپرسی گشتیی کومیته برایم الجانی به
  یدا که. وه ربیه واوی بۆ پشتیوانی له الوان ده یی ته ی حیزب له نوروژ ئاماده بگوترێ که کومیته

  ی وت وه ره  ده دمۆکرات لهتی ژنانی کیه ل یه گه وه له کۆبوونه
ی  وه ره  تی ژنانی دمۆکرات له ده کیه تی یه رایه ری ئیسالمنیا به نونه رز په دا که به وه م کۆبوونه له

و الوان له  تی ژنانی دموکرات کیه ندی نوان یه ت به هاوپوه باره که بوو سه وه ی کۆبوونه وت ئاماده
 م بوونی  ندامه تی ئه ت به چۆنیه باره ڤدی الوان سه  وهدا م چوارچوه ر له هه.  ئاوگۆری بیروڕا کراوه ره ده

ری  ش به نونه واوی پشکه یی ژنانی سوسیالیست زانیاری ته وه ته تی نونه کیه ژنانی دیمۆکرات له یه
  . ربی هواوی بۆ هاوکاری کردن د یی ته  و ئاماده ی وت کرد وه ره ژنانی ده
  رپرسی ژنانی دمۆکرات له نوروژ ل به  گه دیدار له

تی ژنانی دمۆکرات له وتی نوروژ  کیه رپرسی یه رز گون هیجری به ل به گه دا له ستنه م به ر له هه
پاشان .  دمۆکراتی کردڤدی الوانی وهرمی  خرهاتنی گه خاتوو گون بهتا  ره سه. وتن کرا دیدارو چاوپکه

ئاوگۆری  ژ و ژنان له نورو کانی الوان راوه پدان به کاری رکخ ره و په ت به میکانیزمی هاوکاری باره سه
  . ر بکرت سه و بیار درا کاریان له  هاتنه ئاراوه ک پشنیارو پرۆژه سته کۆمه به و مه و بۆ ئه بیروڕا کرا
  ارانی دموکراتی کوردستانی ئران له نوروژتی خوندک کیه ی کاتی یه ل کومیته گه وتن له  چاوپکه

تی  رایه لیاسی به نونه موختار ئه، دی حمه  ئهید یران سه سه، عروفی یران مه سه، ری رزان یاسین ئازه به
کانی  وتنه و چاوپکه ردان و سه که بوون وه ی کۆبوونه تی خوندکارانی دموکرات له نوروژ ئاماده کیه یه

کانی الوان  نده مه وه  ده زموونه رگرتن له ئه ک وه و هیوایان خواست که به که نرخاندرز  الوانیان به
  . ن  به رکخراوی خوندکاران بده ره رچی زووتر په بتوانن هه
و خوندکاران ئاوگۆری بیروڕایان  شی الوان تی کارو تکۆشانی هاوبه ی چۆنیه مووان له باره پاشان هه

دا به رکخراوی خوندکارانی  کیان یه تی و یارمه   هاوکاریموو نی هه  بههاوڕییانی الوان. کرد
  . دا دموکرات

  
  ی وت وه ره تی الوانی دموکراتی کوردستانی ئران له ده کیه یه

 


