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وثاريت وثاريت   كؤبونةوةصكي فراوان لةثةرلةماين نةروجيي لةنصوان ثارت ورصكخراوة كوردستانيةكان كؤبونةوةصكي فراوان لةثةرلةماين نةروجيي لةنصوان ثارت ورصكخراوة كوردستانيةكان 
  بصكةس بةرواريبصكةس بةرواري... ...  . .سوسيتاليسيت ضةثي نةروجييسوسيتاليسيت ضةثي نةروجيي

  
 له ناو پارله مانی 17:00کاتژمير ،  2005ی مارسی 10ؤذي ثصنض شةمة رصكةويتر 

 پارتی ؤربةيي زصذنورو له  سوسياليستی چه پتيارث بانگهيشتنیو   لةسةر داوانورويژو
ريکخراوی ژنان و الوانی ئه م پارتی يانه و هه و، يه کوردستانی يه کان

دله كر لةواليت نةرويج بةشداريان روه ها کومه ليک که سايه تی سه ربه خوی سياسی

لة تةالري ثةرلةماين نةرويج لة ئؤسلؤ بؤ طفتؤطؤكردين دؤزي رةوايي فراوان  يکوبوونه وه يه ک
سه  وهةروةها  كورد لةهةمو بةشةكاين كوردستان وبةهصزكردين ثةيوةندي نصوان طةيل كورد وطةيل نةرويجطةيل

ثةرلةماين  بيؤرن ياكؤبسن ئةنداميرصز  به ضةند سياسةمتةداري نةروجيي بةسةرثةرشيتباره ت به سه ردانی 
باشووری کوردستان له  ثارتة وة بؤ و ئةندامي كؤميتةيي ثةيوةنديةكاين دةرةوة لةو نةرويج وئةندامي ئصس ظص

 . ی زايينی2004کوتايی سالی 
پارتی  كةسةرؤكي "کريستين هالورشن "  خاتوو زرصبه  وه يه داله م کوبوونه 

ئةندام ثةرلةمان وسةركردايةيت وسةرثةرشتياري کومه ليک له   وصذرؤن له ثة سوسياليستی چه
  SOS.نةروجيي دذ بة رةطةز ثةرسيت  ي  ورصكخراويمرؤظةم ثارتة ورصكخراوي مايف بةش ورصكخراوةكاين ئ

درؤمشي  بة دةرةوةيي ئةم ثاريت ئصس ظصدواتر بةرصز رةزايي رةزايي سةرثةرشتياري بةشي ثةيوةنديةكاين 
 به ريز هةربذي كوردستان كؤبؤنةوةكةي كردةوة ودواتر

يل او به خيرهينانی به شداربوواني آرد وخؤشح" کريستين هالورشن " خاتوو 
خؤي وثارتةكةيي دةربري ثشتطريي وخؤيان دةربري بؤ ضارةرةسةركردنصكي رةوا و دميؤكراتيانة بؤ كصشةيي كؤرد 
وة خؤبة خؤ بةرصوة بردين كورد ودةستهةالتصكي كوردي لةهةموو بةشةكاين كوردستان بة رةوايي زاين وةداوايي 

 .او ثارتييةكةيي بةرز نرخاند بةهصز كردين ثةيوةندي كرد وبةرزبؤنةوةيي رصذةيي كؤرد لةن

 رؤيل سةكردايةيت كوردي وةئاسيت ردانةكةيي خؤيي بؤكوردستان كرد وبصؤرن ياكؤبسن باسي سةوة دواتر 
 وة دوايي باسكردنصكي مصذوويي كصشةيي كورد نرخاند وثصشكةوتؤ ثصشكةوتين كوردستاين زؤر بةبةرز

 كوردستان وة كاريطةري دةولَةمةندي كوردستان لة سةر وثةميانةكاين سيظةر ولؤزان وة هؤيةكاين دابةشبووين
ثارضةبووين كوردستان وة باسي كارةساتةكان وةك هةلةجبة وئةنفال وة شةري ناوخؤيي وة تاكو رةوشي 

وةثشتطريي خؤيي بؤ مافةكاين طةيل كورد والبردين ئاسةواري ثاكتاوي رةطةزي لةكةركوك  ئةمرؤيي كوردستان
  ستانوناوضةكاين تري كورد

وة دوايي . باشي لةقةلةم داسةركةوتو و بة هةنطاوصكي لبذاردن وة ئةجنامةكاين هةوةليسيت هاوبةشي كوردستاين
كةلةسةر داوايي ئؤفيسي رصكخراوي هاوكاري طةيل  طرؤثة سياسيةي نةرويج كرد وئةو  طةشتةكةي خؤييباسي

  ؤناسراوة كرديان ب نةروجيي لةسلصماين كة بة نؤشكة فؤلكة يةلَث
كوردستان بةدرصذاي باسكرد وة ضةند سةركردةيةيةكي كورد بة منؤنةيي هصناوة وةك بةرصزان مام جةالل وكاك 

 وة مةال بةختياري بةوسياسةمتةدارانةيي هةرة بةرضاوي مةسعود بةسياسةمتةداري ذير وثصشكةوتويي لةقةلةم دا
و ة دواتر هةريةك لة هةيك هؤملؤس ئةندامي .لةقةلةم دا كةبؤ البردين ئاسةواري تةعريب خةبات دةكةن 

ثةرلةمان وة مؤنا وارظرن سةرؤكي طةجناين ئةم ثارتية باسيان لةهةول وخةبات وثشتطريدين خؤيان كرد لة 
  روةها كصشةيي ثةنابةراين كورد لة نةرويجكصشةيي كورد وة هة
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 رتی يه کورستانی يه کانرانی پا  نوينهو دواتر، كؤبونةوةكة مي له به شی دووه

 کانی خويان سه باره ت به سياسه ته  داخوازهبيروبوچوون و، پشنيار وثةيام

 وبارؤدؤخي  وةهةروةها بارؤدؤخي كوردستانصذنوروياليستی چه پ له پارتی سوسکانی 
ورةزظان بة  . بةناوي كؤميتةي هةاظكاري بةرصز رؤدي .ردپيشکه ش ک دانيشتويي نةرويج كوردةكاين

نوصنةرايةيت ثاريت دميوكرايت كورد ستان ودواتر بصكةس بةرواري بةناوي يةكصيت نيشتماين كوردستان سؤثاسي 
 قسةكاين خؤيي بة ناردين ثاريت سوياليسيت ضةث و طةيل نةرويح كرد وة سةرؤك وسةركرديايت وئةنداماين

كوردستان و ويت ثصش ضةند سالصك لة ثةرلةمانة بازرطاين ضةك فرؤشنت بة  سالوصك بؤ طياين شةهداين
داطريكةراين كؤردسان دةكرا طيانتان شادبيت ئةوة لة ناو هةمان ثةرلةمان ئةوة ئةمرؤ باس لة دةستكةوتةكاين 

دةكرصت وة دواتر باسي لة دامةزراندنةوةيي عصراقص نوص و طةيل كورد وئازادي ورزطاري كورد و كوردستان 
حؤكمةت وثاالوتين بةرصز مام جةالل بؤ سةرؤكايةيت عصراق وةمةرجةكاين كورد بؤ دامةزراندين حوكمةيت عصراق 

وة هةوةها   و ثصشمةرطةو58كة عصراقصكصكي دصموكرايت فدرايل ودياركردين سنوري جؤطرايف كوردستان ومادةيي 
 ياسا كؤنةكان كة لةطةل مايف مرؤف بةتايبةت مايف ذنان ناطوجنصن وهةروةها قايل نةبوين كورد بة نةهصتين

ئاسيت ثةيوةندي  درستبوين دةولةتصكي ئيسالمي لة عصراق وة سةرةرايي داواكردين بةرزكردن و ثتةوكردين
 وةهةروةها ئدريس سابري .ضةندين بابةيت تري باس كرد  لةنصوان ثةرلةمان و حوكمةيت وكوردستان ونةرويح

  SOS دذ بة رةطةز ثةرسيت ي SOS. نةروجيي ورصكخراوي بةناوي
کورستانی   ثارت واليةنانةونوصنةراين ئةم ورصكخراوي مايف مرؤظ  نوصنةريوةشايةين باسة كةهةريةك

  خؤيان ثصشكصش كرد بيروبوچووني، پشنيار و ثةيامو
 –پارتی دموکراتی کورستان 

  –نی کوردستان يه کيه تی نيشتما
   عيراق-حيزبی شيوعی کوردستان 

  کومه له ی شورشگيری زه حمه تکيشانی کوردستانی ئيران
  حيزبی دموکراتی کوردستانی ئيران

  پارتيا يه کيه تيا کورد له سوريا
  ياتورک/  باکوور –پارتی دموکراتی کورستان 

ن سه  پرسيار و تيبينی يه کانی خوياكة پاشان به شداربووانی کوبوونه

يةين باسة كةزياتر شا.بابةتةكاين كؤبؤنةوةكة ثصشكصش كرد وة طفتطؤ لة سةر بابةتةكان كرا  باره ت به
  . بةيةكةوة بةوتنةوةيي سرودي نةتةوةيي ئةيي رةقيب كوتاييان بةو كؤبؤنةوة سةركةتويانةيان هصنا130لة 

  
  بصكةس بةرواري

 .11.03 . 2005 نؤروصذ
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