
   نۆروژ، خۆ و دمۆکراتی ژنانی کورد له ربه ی سه رکخراوه
   کوردزانیت مینارک بۆ زانا و سیاسه سه

  !کات ز ساز ده به مال نه مامۆستا جه

  
 2004ری  مبه ، مانگی سپته) نۆروژ–خۆ و دمۆکراتی ژنانی کورد  ربه ی سه رکخراوه(
  ک له یه ری کورد و، ژماره روه  ژنانی زانا و نیشتمانپه هک ل ن کۆمه الیه  له که رکخراوه.  زراوه دامه

م  رۆکی ئه سه.  ی ژنان پکھاتووه کانی مافی مرۆڤ و کشه بواره ژنانی چاالکی نۆروژی، له
ی  کتیی ژنانی کۆنگره تی یه رۆکایه ی سه ندامی کۆمیته هاوبیر شیالن شۆرش، ئه،   یه رکخراوه

یان وتووژی رادیۆیی  ده ند سای رابوردوودا، به ی چه ماوه  له ر شیالن، هاوبی.نیشتمانیی کوردستانه
لک  کانی نۆروژ، گه  ئۆسلۆ و شاره  و، له نجامدراوه دا ئه گه ریی له گه فزیۆنی و رۆژنامه له و ته
  ه کوردستان و ل  مافی ژنان و، بارودۆخی چینی ژنان له ندیدار به کانی پوه میناری بۆ رکخراوه سه

جگری '' مۆنیکا مالند''ن  الیه ، له2006هاوبیر شیالن، سای .   بردووه ڕوه تی ناڤین به رۆژهه
کی  ش شانازییه مه ئه. خشرا ، پبه''کسانیی التی یه خه'' والتی نۆروژ،  له'' برگن''ی ستانی  پارزگه

  .دریت ر ده  کوردکی تکۆشه  ژنه ، به اڤینداتی ن رۆژهه م جار له که   بۆ یه ته و خه  ئه  که یه وره گه
 :هۆی  له1/9/2007وتی   رکه ممه رۆژی شه
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ی مژوو،  باره ز سازکرد، له به مال نه ورد دوکتۆر جه کتزانی  و سیاسهمینارکی بۆ زانا سه
.  جیاجیاکاندا مه رده سه رچاوگرتنی بارودۆخی ژن له رامیاری و کولتووری کورد و، به

  که میناره رچاوی سه ی به نی دیکه الیه.  بوون که میناره شداری سه س به  که100ی  نزیکه
 کورد و نۆروژیی  شداربووان له تکای به. وونشداربووان ژن ب ی به  زۆرینه  بوو که وه ئه

   له یه و رژه  به که مین جار بوو دانیشتووانی کوردی شاره که  بۆ یه و،پکھاتبون
  .ن شداری بکه مینارکدا به سه

   :ی کرد و، گوتی یزی قسهزمانی ئینگل ک به یه ه پشدا ماوه ز، له به مال نه مامۆستا جه
   مه د  که مین جاره که ش یه مه ، ئهمبین نو کورد و نۆروژیدا ده له مخۆ  کهمشزۆر دخۆ''

مینار کورد  شداربوووانی سه ی به وه ر ئه به جا له.  زمانی نۆرویژی نازانم وه داخه  به.نۆروژ
وروپایی  انکی ئهر زم هه ر به گه  ئه م، چۆنکه که  ده زمانی کوردی قسه وا به و نۆروژین، ئه

ب   ده  که،ب رگ ده  وه  دوو  به پویستمان مه و ده وا نۆروژی نابی و، ئه م، ئه  بکه قسه
  ن به که کانم ده  قسه خشانه  شیالن شۆرش و چرۆخان خۆبه وه م ئه  بدرێ پیان، به پاره

    .''م که نۆروژی و سوپاسیان ده



  ی کرد که  و شارستانتییانهنگ رهه و فه کورتی باسکی ئه ، زۆر بهز به مال نه مامۆستا جه
  وه رانی کوردستانه ن داگیرکه الیه یدابوون، یان له  کوردستاندا په درژایی مژوو له به

 تیستیک کولتوورکی سنکر  کوردی وه کولتووریدا و بواره  کوردستان و، له ته هنراونه
ک  ی سنکرتیستی، وه زاراوه ستی له به  مهرچاو و،  به نایی مژوو خستهر رۆش به له

  اشکاوی و جوانترین شوهڕ  به و، وه  کولتوورکی پلۆرالیستی رۆشنکرده ک له یه شوه
و ،  وه ژر رکفی خۆیانه نه ب پیاوان بخه ژنان ده'': ڕوو و، گوتی  ژنانی خستهبارودۆخی

ی   و حیزبحیزبنه رنامه ی به رچوهچوا ن له که ک نه تییه مایه ک که ان وهداوای مافی خۆی
  دابنن، گه  کۆمهموو  هه بۆ رنامه به و  خشه نه،  وه رنجی ژنه باری سه کو له  بهپیاواندا،

باری  م له ، به گه موو کۆمه  بۆ هه مهرنا  پیاوان به ک چۆن ئسته  وهن بۆ ژنان ک ته نه
  . ''نن  دایدهوه رنجی پیاوانه سه
 و، ژنانیش ی ورووژاند که میناره شداربووی سه  پیاوانی به  هندک له م قسانه ئه
کان  وباسه قسه.  برا ڕیوه  به وه ن شالن شۆرشه الیه  له که میناره سه.  وه رچیان دانه رپه به

ر زمانی   سه گایه رده  وه شیالن شۆرش و خاتوون چرۆ وهخاتوون ن  الیه هاوکات له
  .  نۆروژیی
 پاش ستیپکرد و، رام ده ز، پرسیار و وه به کانی مامۆستا نه وبوونی قسهوا پاش ته

ی  که  حیزبه ت به باره کیان سه یه کورتهکانی نۆروژ،  سیاسییه  حیزبهانیر  نونهش وه ئه
رنجی  چرۆ بیروسهخاتوون شیالن شۆرش و .  وه یان بۆ ژنان رۆنکرده رنامه  به خۆیان و،

  ربی، که کانی نۆروژ ده وستی حیزبه ر هه رامبه ران و، خۆیان به نابه ی په گرانه خنه ره
یان  مانیی، کورد و بیانیی دیکه رله بژاردنی په ند رۆژک پش هه  چه،موو جارک هه
   لهیه نگدانیان هه  مافی ده  که ،ی دیکه بیانییانه وو کورد   بیر، تاکو ئه وه وته هک ده

  .کشنباالی خۆیاندا ر  به ،نۆروژ

  :بوون  ئامادهکان  نۆروژییه ری حیزبه ک نونه  وه وه هی خوار ڕزانه م به  ئه
1- Astrid Olsenحیزبی شۆرش ن  الیه  له)RV(   
2- Majid Jeradمۆکرات لن حیزبی سۆسیا الیه  لهد  )AP( 
3- Roor Espelandوه ن حیزبی دیانییه الیه  له ) KRF(  
4- Tine Åsgårوه په هچیستی ن حیزبی سۆسیال الیه  له ) SV(  
5- Sweeng valborgوه کگرتووه ری یه نته ن سه الیه  له  ) S(. 

  . کۆتایی پھات که میناره رام و گفتوگۆ سه دوای پرسیار و وه
کتیی نیشتمانیی   و یه  پارتی دمۆکراتی کوردستانن الیه  له که میناره ، سه شایانی باسه

 Sos ی   و، رکخراوه کتییه  پارتی و یه ر به  سه  کهیی کوردی ه کوردستان و، کۆمه
rasismeتیی نیشتمانیی کوردستان  یه ربه کانی سه ندامه ی ئه زۆربه   کهبایکۆت  نک ،
ی  که میناره  سه داریی لهش  به  دانیشتووی برگن کردبوو کهکانی  کورده یان لهش، داواکرابوو



  وتوو بوو، به رکه مینارکی زۆر سه  سه،اشد وه ڵ ئه گه له! ن که ز دا نه به مامۆستا نه
  .  وه  کورد و نۆروژییه  بوون به دا ئاماده میناره و سه ی له وانه موو ئه تیی هه شایه
  
  خۆ له ربه کسان و سه کی ئازاد و دمۆکرات و، یه یه گه  کۆمه یشتن به هیوای گه به

  !کوردستان
  

   نۆروژ ورد لهخۆ و دمۆکراتی ژنانی ک ربه ی سه رکخراوه
7/9/2007  


