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  بصكةس بةرواريبصكةس بةرواري.... .... بةأصوة ضوو بةأصوة ضوو   لة نةرويجلة نةرويج  ةي كورد لةشاري ترؤندهاميةي كورد لةشاري ترؤندهاميمسينارصك دةربارةي كصشمسينارصك دةربارةي كصش
 ئصوارة لةبارةطايي رصكخراوي مايف مرؤظ لةشاري ترؤندهامي) 5 ( كات ذمصر4/1/2004 رؤذي سصشةمة

ي كؤميتةيي و ئةندام ينارصك رصكخرا بؤ بيؤرن ياكؤبسن ئةندامي ثةرلةماين نةرويج وئةندامي ئصس ظصمس
بة بةشداربوين زؤبةيي ثارتة سياسية نةروجييةكان لة ئاسيت  ثةيوةنديةكاين دةرةوة لةو ثارتة وة

وة ذمارةصكي بةرضاو لة رةوةندي كورد و خةلكي نةروجيي  لةناوة راسيت نةرويج سياسي هةرة بةرزلة
ؤيل سةكردايةيت كوردي بصؤرن ياكؤبسن باسي سةردانةكةيي خؤيي بؤكوردستان كرد وة ر. بةشداربوون

وة دوايي باسكردنصكي مصذوويي كصشةيي  نرخاند وثصشكةوتؤ وةئاسيت ثصشكةوتين كوردستاين زؤر بةبةرز
وثةميانةكاين سيظةر ولؤزان وة هؤيةكاين دابةشبووين كوردستان وة كاريطةري دةولَةمةندي كورد 

ةك هةلةجبة وئةنفال وة شةري كوردستان لة سةر ثارضةبووين كوردستان وة باسي كارةساتةكان و
وةثشتطريي خؤيي بؤ مافةكاين طةيل كورد والبردين  اوخؤيي وة تاكو رةوشي ئةمرؤيي كوردستانن

ئاسةواري ثاكتاوي رةطةزي لةكةركوك وناوضةكاين تري كوردستان وةليسيت هاوبةشي كوردستاين بة 
  كردةوةطرؤثة سياسيةي نةرويج ووئة طةشتةكةي خؤيي وة دوايي باسي. باشي لةقةلةم دا هةنطاوصكي

  ئؤفيسي رصكخراوي هاوكاري طةيل نةروجيي لةسلصماين كة بة نؤشكة فؤلكة يةلَثكةلةسةر داوايي
وةك  بة منؤنةيي هصناوة كوردستان بةدرصذاي باسكرد وة ضةند سةركردةيةيةكي كورد ناسراوة كرديان بؤ

تةفا يي بةسياسةمتةداري ذير وثصشكةوتويي بةرصزان مام جةالل وكاك مةسعود وكاك ناوشصروان موس
البردين ئاسةواري  دا كةبؤلةقةلةم دا وة مةال بةختياري بةوسياسةمتةدارانةيي هةرة بةرضاوي لةقةلةم 

تةعريب خةبات دةكةن وة هةروها باسي نصضريظان بارزاين كرد وةك سةرؤكي حؤكمةيت هةرصمي 
 وةهةروةها رؤيل بزؤتنةوةيي رصفراندؤمي بة بةرز نرخاند وة   بةكةسصكي ضاالكي لةقةلةم داكوردستان

 ثاريت وة دوايي بصؤرن ياكؤبسن هةريةك لة نوصنةراين. بةخةباتصكي مؤدرصن و دصموكرايت لةقةلةم دا
) ئار ظي (سؤرةكانكرستياين نةروجيي وثاريت كرصكاراين نةروجيي و بةرةي هةلبذاردةي يةكطرتؤيي 

ثشتطريي خويان بؤ مافة رةواكاين   وة دؤسيت دصريين طةيل كورد بصنت هاوطةوضةند ثارت واليةين تر
   يطةيل دةربر

وةهةروةها ثشتطريي خؤيان لةدؤزينةوةي ضارةسةرصك بؤ كصشةيي ثةنابةراين كورد بةرصطاصكي مرؤظ 
ت وة خؤ وة زؤر بة ئيجابيانة تاقيكردنةوةي دةستهةال وة ثشتطرييصكي تةواولة كصشةي كورد كرا. دؤستانة

دةكاري خؤيان دةربري بؤ هاوكاريكردن ودرؤست كردين  بةرصوةبردين كوردي هةلسةنطصنرا وةئا ما
بصكةس بةرواري وةك . ثةيوةندي لةنصوان طةيل كورد وطةل نةروجيي وثارتة سيايةكاين نةروجيي

ايت كوردستان نوصنةريي يةكصيت نيشتيماين كوردستان وة عيماد سلصظانةي وةك نوصنةري ثاريت د ميوكر
   لةشاري ترؤندهامي) مؤفةكان (و دلشاد ياسني نؤصنةري طرؤثي ثةنابةراين كورد

سؤثاسي طةيل كورد ورةوةندي كوردي لةنةرويج ولةكوردستان بة طةيل نةروجيي وحوكمةت وثارتة 
ان سياسيةكان نةروجيي يان راطةياند وة داوايي ثتةوكردن وبةرةو ثصشةوة بردين ثةيوةنديةكاين نصو

  . طةيل نةروجيي و طةيل كورد دا كرد
   

   بصكةس بةرواري 
   نةرويج/ ترؤندهامي . 
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