
www.kurdistannet.org 
 21:53 2005-5-28 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

 

 

 ة ثلة دوو بة حساب ينرين بة شتيكيذنان ب و تيا ثيشيل كرا بيتذناين ما فةكاين  كة ووالتيكؤ

هيز بة ان ية بةئارةزووي خؤ

زاينَ كة طوي بيسيت ئةمانة دةيب خيواز دة

يداكردووة لة ةرم كردووة شارةزاييم ث

صبيةو كوردطةجني كي ي ي ي خةلَكي ئةو ووآلوآلكةتيتةي لي

يك لة ذياين خؤيان بدةنةوةو ئاوِر و  نةكةنلَ قبوصنان دةبيت ئةو زولَمةي لييان دةكر
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شاري فريدر
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 رةو لةويبيسيت ئةوة دةبني كة لة  و دةبيننيماوةيةكة لي طوي
كاريانةوة هة  و  لة اليةن كةس ئةروثا ذناين ثةنابةرووآلتةكاين

  . ةشةيان ليدةكريتِر
لة لة شاري درامن  سال كة لة وواليت نةرويج 17تةمةن كضيكي 

 بة  دةبريتةوة بؤ كوردستان بؤ ئةوةي لةوياليةن كةسوكارييةوة
مةسةلةكةثؤليس ئاطادار انةوةياندابة شوو لة دواي طةِر بيدةنزؤر  ي

 و مانط) 8 (باوكي ينةوة لة مةسةلةكةلَلة دواي ليكؤ و دةبيت
كضة كورديكي ) ضيمةن كؤضي. ( دةدرينحوكم مانط) 10 (براكةي
 ر سال لة وواليت هؤلةندا لة اليةن براكةيةوة دةدريتة بة18تةمةن 
يسيت  و عيالقةي خؤشةلة نةرويج  لَسا) 16 (كضيكي تةمةن.. ضةقؤ

  . دهت.. .. .. .. . ةشةي كوشتين ليدةكةنيك دةيب كةسوكاري بةم مةسةلةدةزانن هةِرلة طةل كوِر
مة بئة

ثا كة كاتيك ئافرةتيك بة دةسيت كةسوكاري ليدريت ياخود  و روم لةئةبةآل.  ليكدةدريتةوةئاسايي
  . سايية وة شتيكي زؤر نائاةشةي يلَ بكريت ياسا ليرة بيدةنط نابيتهةِر

ينادات كِر و قانون ليرة هةية و ئةيب ثياوان ئةمة بزانن كة حوكمةت
ي خؤيان كةسيك بؤ شةريكي بؤضي دةيب كضان نةتوانن بة ئارةزووي دلَ.  بةكار يننداانسةرذنةكاني

   ذنان نةتوانن وةكو هةر كةسيكي تر بذين؟ و ذيانيان هةلبذيرن
ئازاد و خوازشكةوتناي من دةيب هةر كةسيكي كةخؤي بة ثيبةِر 
  دةتواينَ ضي بكات؟ و لة خؤي بثرسي كةضي ثيدةكريت و اضةلةكيِر

 سال كا2بؤماوةي ) كوردستانسةنتةري ثاريزطاري ذنان لة (من لة
. قانون لةثشيت ذنةهةنديك دةبيت ذنان ئةوة بزانن كة .  دةبينمجياوازييةكي زؤر. سةر كيشةي ذنان

دةستيت بة كارةكة ةشةي ليدةكريت ئةو كةسةي هةلَكاتيك كة ذنيك ليدةدريت ياخود هةِر
  . سزاي ياسايي دةدريت و دةستطريدةكريت

ئةم مةسةلةيةي بةجؤريكة كة كاتيك كوِر
ووي دةبيتةوة ئةوةية كة تؤ ثةيوةنديت ضؤنة لةطةل ونكة يةكةم ثرسيار كة بةرةو ِرضقورسة ص،  ببدةذي

بِرياري ثةيوةندي يسةنطيين ئينجا خوشكةكةت يان لةطةل دايكت؟ بؤ ئةوةي بةم جؤرة ثرسيارانة هةلَ
  .  بداتلَلةطة

يةكةي ذياستِر
  . نة كةم نة زياد،  بيتبةو ئةوةندةش صدةبق بة ثياوة ةبزانن كة ضةند ح

  نةرويج/يكستاد
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