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... ... شنةباي دميوكراسي لة أؤذهةآليت نصوةأاست، ئصستا دةبص نيطاكان لةسةر ئصران و سورية ضةق بكرصنةوة شنةباي دميوكراسي لة أؤذهةآليت نصوةأاست، ئصستا دةبص نيطاكان لةسةر ئصران و سورية ضةق بكرصنةوة 

  آلوةيسيآلوةيسيلَلَوةرطصأاين كةرمي ئةوةرطصأاين كةرمي ئة... ... نووسيين توربيون ياطالند سةرؤك وةزيراين ثصشوي نورويذ نووسيين توربيون ياطالند سةرؤك وةزيراين ثصشوي نورويذ 
  

ئستا یه کیکه له جگرانی سه رۆک و به ر پرسیی  
ت نترناسیونالیستی نوه راس کومیته ی رۆژهه الت

ی پارله  وه به رپرسی کومیته ی ده ره  وسوسیالیست
  یسی رانی که ریم ئه الوهرگ وه مانی نورویژ

  
وا دیاره که شنه بای دیمۆکراسی ومافی مرو ڤ هه لی 

ئه .  والتانی جھان کردووته سه ر ژما ره یه کی زۆر له
  و خه باته 

له ماوه ی دوو  .به شوه یه کی ئاشتی خۆازانه ده کرێ
ت به خۆپیشاندانی شه قا مه کان  مانگ دا دوو حکومه

  له ئۆکراین 
ئه وه ته واو که ری ،  و لوبنان هه ره سی یان هنا

 90شتکه که ئمه زۆر جار له وال ته کانی دیکه وله 
میلۆسوویج له یوگوسال ویا ال برا ب ئه . کان دیتمان

   .وێ که گوله یه ک بھاویشترێ
، وه زیری تازه ی ئوکراین رۆک  سه یوشینکوف. ه یه زۆر پیشتر له جورجیا روی دا له و شوشتكی 

، بۆ خۆی گووتی که ئه و فربووه که چۆن ئۆپوزوسیون له و وته به ره و سه که وتن بوات
  ئستا وا وێ ده چ که ئوپوزوسیون له 

کانی یه که له ڕۆژهه تی ناوه به ربه ره ، شۆنه کانی دیکه ش فری ڕه وشتکی ئاوابوون
نیه، ڕاست په ره ده ست ژیمی سه ره رویک ڕ له وێ که کۆمه ، هۆو ده لیل نیه که ئه  ب

   .و رژیمانه تووشی له رزۆکی بوون
بوویه ئه و ) . تهصئتال ع ( به جیھانی بوونی زانیاریه ، گرنگ ترین کاریگه ری به جیھانی بوون

  .نشؤرشانه رو ده ده 
ئه وان به و شوه . فیزیون و ئینترنیت له یه کتر ئاگادار ده بن له خه ک به گشتی له رگای ته

  یه مافی خۆیان ده ناسن 
ئه وان بۆیان روون ده بیته وه و ت ده گه ن که چلۆن خه بات بۆ . و له یه کتر ئاگادار ده بن

  کارگه . مافی خۆیان بکه ن
وه یه که چی دیکه ناکرێ خه باتی ئاشتخۆازانه به یارمه تی ئه ری یه کی دیکه ی زانیاری ئه 

  ه ی دڕندانه  مراز و شو
له کاتکد ا چاوی دووربینه کان شتیان ل ، ته قه کردن له خۆپشانده ران، سه رکوت بکرێ

   .نه یتوانی ئه وکاره بکات میۆسوویج  و هؤیه به. ناشاردرته وه جلوه یه کی جوان نشان نا دا
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ئه و .   ال تی هزکانی خۆی له لوبنان بکشته وه  سه  ناچارکرا که به بده  وه سوریه ه و بؤنه یهب
به باوری من به .  پ آردنه له به ر چاوی جھان که به سوریه ده کرێ بؤ سوریه تاه  کشه پاشه

  له م چه شنه ر هه له ستکاری یه کی
پرسیار ئه وه یه که ئمه چلۆن ده توانین .  داتله ئان و والتانی دیکه ی عه ره بیش رۆ ده

ده  وه زاره تی، له شۆرشک که له یۆگۆسالوی روی داو سه رکه وت. یارمه تی ئوپوزسیۆن بده ین
   .ره وه ی نورویژ رولكی با شی گرا

  ئمه له گه ل ئوپوزسیۆن قه رارمان دانا و به شوه ی جوربه جور یارمه تی شۆرشمان کرد که سه 
  ئمه هه ،  بکه وێر

زراندنی سیستمی کامپیوتری والت به چه شنک که ئوپوزسیۆن  روه ها پشتیوانیمان کردبۆ دامه
ئه وه ، هه لبژاردنی میلۆسوویج که لکی ل وه ربگرێ بتوان له له قاودانی فرت و فله کا نی 

  سه ره تایه ک بوو بۆ ته وا و بونی ده سه التی 
به له به ر چاوگرتنی ئه وه خه . کان له ئران و سوریه ببردرێ  چاوهئستا ده ب. میلۆسوویج

   کی ئه و وتانه
هه ر وه ها به له به ر چاوگرتنی ئه وه که هه ، ده ژین ناڕازین که جیا له باقی خه لکی جھان

ربسوریه . مووی خه لکی جیھان ئاواته خوازه که له رۆژهه التی ناوه راست ئاشتی سه قامگ
هه ولی له ،  به کرده وه ی خۆکوژی دژی ئسرائیل ه خویی ئه و تا قمه تیروریستی یانه کهخان

   .ناو برد نی ریبه ریی تازه ی فه له ستین ده د ه ن
 له باری ئابووری و سیاسیه وه که  که، ده کا ئران پشتوانی له هزه چه کداره کانی حیزب والال

یری ده کا که ده وله تیکی فه له ستینی له ته نیشت هه مان ئامانجی سوریه یان هه یه پشگ
که بیه وێ که ببیته ، ئه وان له ده وله تکی فه له ستینی ده ترسن، ئسرائیل دابمه زری
  ئه وان کاریان دنه دان به دژی ئه و ڕژیمانه. دیموکراتیک و سکوالر

و ستان هه یه له نوان حکومه ئستا دان . ر پایه کی جیاواز له خۆیان داده مه زرین که له سه
  تی مه الیان و والتانی

  یشتنی حکومه تی پك هنه ری یه کیه تی ئوروپا بو ئه وی پشگیری بکه ن له ده ست وراگه
  چه کی  ئران به
شتک که ده توان هه ره شه یه کی گه وره ب له به رامبه ر به ره و پش چوونی . ئه توومی

  ئاشتی له ڕۆژهه تی
له ته جروبه ی ئراق وه ، که یه کیک له وئه زمونانه، به پی ئه زموونکی زۆر. ه راست دا ونی

  ئه من به ته ، رگاوه
به الم به هز ، به پی قاعیده بایکۆت ده ب ببیته هۆی الواز بوون.  واوی دژی بایکوتی ئابووریم

ن له سه ردانان بکه ین له ریگای. ده بوه ندیه وا باشه ته مرینی شوه وقه رارداد و پ مامه 
  به باوری من ئستا چوونی وفد کی. کان

   .ئابووری بۆ ئران که ده وه تی نورویژ له به رنامه ی دایه له جگه خۆی دا نیه
بۆم ده ر که وت که زۆر والتی ئوروپا به و ، پاش ئه و ه ی ئه و مه سه له م له پارلمان هناگۆرێ

  کارو باره بازرگانیی 
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و له . له باشترین شوه دا ئه وه وه ک سیاسه تی بانیک ودوو هه وا ده چ، یه وه خه ریکن
 به  ئۆروپایه کائه که به ئاکامك بگه ن که خراپترین حاله ت دا ئه وه خراپ کردنی تاقیکاری

  دروست چاره سه ریه کی ئاشتی   یه کی شوه
هه روه ها وه ک یه کیه تی ئوروپا ده ل . نبۆ مه سه له ی چه کی ئه تۆمی ئران بکه  خوازانه

 ران ده توانئ  
وندی سیاسی باشتر بی مامه له و قه راردادی زیاتر و پئه گه ر چاوپۆشی له وه . چاوه ر

 ست هینانی چه کی  ده
ده چنه ئران بۆ  له و کاته دا گه وره هه یئه ته کانی وال تانی ناوه ندی ئوروپا. ئه تۆمی بکات

ئاخۆ رژمی ئاخونده کان ، ن ب ئه وه ی شتك ڕوون بیته وه  مامه له کانیان زیاتر بکهئه وی
  چ که ئه وان   وه؟ زۆر وێ ده کاته چؤن بر ده

به جگه ی ئه وه ده ب زه .  ن ب ئه وێ آه هه نگاوک پاشه کشه بکله ن  زۆر شت بگه به
  ختكی به کۆمه ل بۆ سه ر 

مانایه نیه که پوه ندی ئابووری له گه ل ئران نه من یان بایکۆت به و. رژیمی ئران بکرێ
  ، له م، به الم. بکرێ

ئه گه ر وه فدكی ئاوا ده . له م کاته دا ده ب هه نگاوه کان به له سه ره خۆیی بھاویشترێ
  یامکی نیردرێ ده ب په

ا، به الم. روون ئاشکرای هه بوه ندی له گه ل ئساسه   ر ئه و ئه ن له سهبه باوه ری من پ 
  داده نرێ که پیاو چه

ئمه ئه وه ی له گه ل رژــمک ده کن که یه کک له رژیمه زالمه ، وێ نده ی پاره ده ست ده که
رژمیک که ئایین به سه ر سیاست داحاکمه وه والتی به رو ئابوریکی ته واو له . کانی جھانه

   .کار که و توو ده با
 ر و به نده دا که شؤرشی  له و سه. هه لستکاری دژی رژمیکی ب ره حم بووبه ر  1979شؤرشی 
  ، سه رکه وت ئران

ویلی . هنابوو ئه نته ر ناسیونالیستی سوسیالیست کوبونه ویه کی گه وره ی له ئۆسلو پك 
   .ئوالف پالمه، برانت

ان بوون هاتبوون و برونۆکرایسکی له گه ل زۆر که س که به شداری به روه بردنی شۆرشی ئر
  به شداری کۆبونه وه ی 

شۆڕشگرانی ئان ئا ره زوویان ده کرد که شؤرشی ئران پوه ندی به سوسیال . ئۆسۆیان کرد
وبه ده ستوری ئایه تولال خۆمه . دیمۆکراته کانی ئوروپایه وه هه ب رانئه وان گه رانه وه ئ

  ینی کۆژران که ئه و هه مووی شؤرشی له 
   .ی خۆی گرت وه بوو به ئاخووند کی دیکتاتۆرپاوان

له وانه یه ئمه ئه وه ،  هه رزندویه و به هۆی ئرانیه کان درژه ی هه یه1979به الم شؤرشی 
  له مانگه کانی دوایی 

ئه من به ده وله تی نۆرویژ پشنیار د ه که م که ئستراتژیه .  له شه قامه کانی تاران داببینین
  که ، ینک ئاماده بکه 

پرسیار ئه وه یه که چۆن پوه ندیه کانی ئابووری که . چلۆن له گه ڵ له گه ڵ ئران کار بکه ین
  ئمه له گه ڵ ئران 

4 



www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  0:15 26-3-2005

ئمه چلۆن ده . ده توان چاالک ب له به ره و پش بردنی دیمۆکراسی و مافی مروڤ دا، هه مانه
  توانن چاالکانه 

   .که ین؟پشتیوانی خۆمان له ئۆپۆزسیونی ئان ب
.   
   .یسی  ریم ئه الوه که رگر وه

  روزنامه ی داگس ئاویسن
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