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  :کانی دانیمارک  کورده نده  ناهه په
  بۆنی مردووی لدت   وه ته وێ ماوه زیندویش له ی به وه ، ئه وه ڕینه کو بۆی بگه  تاوه ماوه کوردستان نه هیچمان له

 
  .....!نین  تر کی ی یهی ناماقوڕ وان چاوه ئه* 

  !؟.ن  که ده وان پشبینی خراپتر  ئه                                   
  
  
  
  
  
  
 ری  ران ئیسحاق په کامه  

         دانیمارک      
شه دۆسراقیرانی  نابه ی په و کیهت  تایبه بهدانیمارک  له رانی کورد نابه په گشتی و به وروپا ئه له ئۆزوکی دۆسئا  
بچین تابتوانین  تھه  فه له و مه ڵ ئه گه له  وه نزیکه و لهۆوخ ڕاسته  بوایه  ده فه له م مه کانی ئه لیسمه ی ته وه شیکردنه ،بۆ کداچوه یه به

کانی  کورده  ره نابه په... ڕوو ینه دانیمارک بخه ران له نابه نوسی په  بۆچاره ودروستکی ڕاست یه وه لکدانه و قینه یکی ڕاسته ونه
ساک  ساتکیان به موو ژین ،هه و ئاۆزدا ده ر شپرزهروونی زۆ بارکی ده وروپا له وتانی ئه   ترلهزۆرکی و هاوشانی دانیمارک 

ی  وقسه وت سوکه هه به رچاو کی به یه شیوه به  که یه م ڕاپۆرته می ئه که زی یه گه ڕهش  وتارمای ڕهنائومدی .ڕت په رداتده سه به
   م لکراوه ی مرۆڤی سته وه وساندنه ری چهکی ت  همایهیشنجام و ب ئه کی ب هوده ڕوانی یه چاوه کرا، دی ده کان به ره نابه په

 پ  وتک که ی مافی مرۆڤ،له ماکانی جارنامه ندو بنه به ندین شیوازی نامرۆیی ودوور له چه به  که  ، دیوی کورده خۆنه وخرله
ماندا  دواداچونه بهم  لهرت ک ده ر رامبه قی به ناههوسنرت و چه ئهشکنرت،و تی ده رامه کرت وکه لیل ئه زهوترت دانیمارک  ده

ودیوی  دیوی ئه  ڕاشکاوانهری کوردیدا  گه مژووی ڕۆژنامه  مین جار له که یه بۆ  نگه ڕه تیایدا  کهڕوو  ینه خه ک زانیاری ده کۆمه
باس ی  وه له  جگه  ۆرتهم ڕاپ ئه ،دات ران نیشان ئه نابه فی په له  مهڵ گه له ورپا تدارانی ئه سه ی دهی خراپ ه کان ومامه ڕوداوه

 کوردی یمیدییا م له رده هه ی که رووه و ئه ،دات تی خوازراویشمان پ نیشان ئهش هه ی تری به که کات ڕووه واقعکی تاڵ ده له
  هداو ویان نه ههمیدیاکانی کوردی و ئۆرگان  هیچ کام له گات وهیچ کاتک  ی پ ده که دیموکراس وماف خوازه دارو بریقه  ڕووه
ی  یه نده ناهه په و ت ئهڕ بگه ) ب ئیقامه(ت ی ب مۆله نده ناهه ی مرۆڤی پهنوس چاره  وران  گوزهدوای  به  یان ویستوه نه یاخود
 یاندنی  ڕاگهکانی ناه  که وه داخه به.. وروپا ئه   کوردستان ڕووی کردۆتهکی بارخراپی  ک وکاریگری یه رهۆیه هه ر به  لهزۆرکی که
 جۆرکی  وه یخونیته ده دا ی لره مه ئه...ڕاون وروپا گه ئه رکی کوردی له په نگی شای وهه دای ئاهه واڵ وسه دوای هه نھا به ته  ئمه
  .تی تایبه گشتی ودانیمارک به ورپا به ئه ران له نابه کانی ژیانی په دوای نھنییه  به رانه  گه،ڕان وپشکنین گه له  تره
   

ت ــو یه ولمان ل بگرت و نهـوت پاشق یه تی کوردی ئه سه کرد ده ستمان ئه  هه وه چوینه که
  ئمه.  کردین ڵ ئه گه ان لهــنای زۆری چ و پهــپ. نرتــکان بدرک م دانیمارکی یه رده هــب  لهکان ڕاستییه

به  ئمه چونکه  ، بۆدانیمارک وه ڕنته مانگه  نهبکات و دا گه دانیمارک درۆمان له ترساین که   ئه وه له
رمان  فه کی سه یه نامه گه بوین هیچ به هیار سواری تهناسراو کی نه هی خانه فرۆکه کی نایاسای له یه شوه 

 . وه هــنـفرۆشرای  نهرباش بوو هه.... بوو پ نه
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   جیاتی پاره هسندوقی خواردن ل

  
  !؟بت  وستت چۆن ده مل هه  زۆره یان به زوو ئاره به ! کوردستان  وه ڕینرته ر بگه گه ئه
  

زۆر  ی به وه انهر ری گه گه ئه ت به باره وت ساڵ سه  حه7ڕوانی  ی چاوه ت ماوه کی سلمانی باری خزانی سه خه:ئاسۆ* 
بم  روونی ده خۆشی ده ونه ختی دبه ندین به توشی چه م کهایکوردستان دن  وه ینرمهڕ بگه زۆر به ر گه من ئه(بۆکوردستان گوتی 

 م بۆ وه ڕانه گه ، وه بنمه ر سه یه تی ریبایه م غه له ر  ههوت مهش ئهیفم   خۆش که ی ئره م ژیانه وم بهواهاتڕ  لره  من تازه
بت  ده  نجانه گه و نوسی ئه ک چاره وه نوسی ئمه  بۆناکات چارهنامرم هیچ ی ههت ،حوکمه رگکی تره مهپاندنی  سهکوردستان 

  .) ڕوه بن به ده  ئاسوده وێ ژیانیکی نا له که
 خۆ بۆ  ی باشم ناوهنگاوک هه ند من چه:ش ساڵ گوتی شه 6ڕوانی  ی چاوه ماوهت  باری خزانی سهکی ئاکرێ  خه: کاروان* 

تی   حکومه،کات نگم ده دته ران و نیگه  م شته ڕاستی ئه به  که )  یه ئیقامه (ی من کشه نھا ته ، زعه م وه  ئهڵ گه گونجاندن له
بووین  خۆراگر ئاستیاندا له تائستا هه مهم ئ بزارکردنی داوین به  وه ڕانه وی گه شوازی ناشرین ههندین  چه دانیمارکی به
ی جارکی  بژوه ن بۆ دهنما ده  ی که مه که  پاره و بینی ئه کات جارک به رده سه ختمان له وازک زهش  بهو  رجاره ،دانیمارک هه

ین  که  نههاتوچۆ مپا که ناو ووی خۆمان لهز ئاره  به رمان که سه ش ،کۆسپ خستنه م دوایانه ،به  جیاتی پاره له دانی بۆکس فود تربه
  .یت وت بکه سوکه هه  ئازادانهناتوانیت   نراوه کامرای چاودری ته  بهی موو هه  پهم م که ،ئه
 میشه ،هه  داوه رنه م به  ورهمۆ ئه تا هه ی که سانه وکه ککم له  ساڵ من یه9ڕوانی  ی چاوه کی شاری سلمانی ماوه هدی خه مه* 

ت  رێ حکومه مان به دانهوترت مژ رت وپم ده م ده که رگای ژوره ده ین له سبه  که وه نمه رئه  سهیاه خه و وم به خه ده وان که شه 
  .بدات)تان  ئیقامه(ڕازی بوو

وت  هانم پۆلیسم گوت ده  ساڵ چۆم به پش دوو :اڵ س6ڕوانی  ی چاوه دین ماوه حه همامۆستای زانکۆی س) ع(مامۆستا* 
پاش  له م دواجار م ،به بکه  زوانه ئاره  ی به وه ڕانه ربیاری گه سه له ڕازیم ئیمزا کوردستان و  وه ڕنه م بگه که خۆم وخزانه

 زوو ر هه  بۆیه ،  یه وره کی گه یه ه بۆکوردستان هه  وه ڕانه گه  ی که بوایه و ئه  یشتینه م گه که ڵ خزانه گه له مشتومکی زۆر
 وه وه له ان زیاترم که ن بونهامشی ومان ،هۆی پهدابو ی که بیاره و ڕبی له ی خۆمان ده وه زبونه وپاشگه بۆالی پۆلیس  وه چومه

م   ئهبوونی  ه گهدوای   له ناچار  بۆیه ، وه بکاته  ئیمه شی بۆ ین جارکی تر کوردستان باوه ناکه ڕ باوه که ی گرتبوو رچاوه سه 
  .نوسکی نادیار چارهو ڕاوانی  ست چاوه ده م خۆمان دایه هک ،خۆم وخزانه ته ناعه قه

 نیازی سوید ربه هه وه ره ده هاتمه سویدن که و کارم له س که موو  ساڵ من هه8ڕوانی  وه چای  ماوه بجه ه کی هه روان خهسی* 
 ڵ خۆمدا گه لهندین جاریش  ن ،چه مان ناده تی مانوه ش مۆله ئیره ، ئره  وه ڕانده گیرام ومنیان گه رسنور سه م له م بهبووهات

یاری  م جارکی تر ناکه وه م زاتی ئه بۆکوردستان به   وه ڕمه بگه  م که خۆم ڕزای بکه  ویستومه  وه دانیشتوم بیرم لکردۆته
  . م بۆکوردستان پی باشتره وه ڕانه گه  له م لره وه همان   که ڕم وایه مۆ باوه ئه تا ههم  نوسی خۆم بکه چاره به

  خاچی سوری دانیمارکی 
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  کاندا مپه که ئای خاچی سوری دانیمارکی له

  
   وپۆلیسدایه چاودری خاچی سوری دانیمارکی ژر له نده ناهه بوونی په ج ی نیشتهکان مپه که
کردن ،گوتی  قسه زۆرهاته کامپی ئاڤسترۆپ ،به ندی خاچی سوری دانیمارکی له کارمه krestyan yalsnلسن  کریستاین یه* 
 ر ده خۆم بهک  م من وه ،بهین بده دوانک بۆمیدیا و لهج بۆچون بۆمان نییه ئمهمان  که کامپه ران له نابه زعی په روه سه له
ی ر نابه تی په مۆه   ته هب مۆ یه ئراقی  سه دکه ش سه م شه خوازیارم ئه ندکی خاچی سوری دانیمارکی  ک کارمه کارکردنم وه له

   ئرهبۆ  ویش هاتوه ئه  م کامپه ردنم لهژی کارکم ڕۆ که یه ناسم له کک ئه ،من یهڕوانن چاوه کی زۆره یه  ماوه یان پ بدرت چونکه
  ..! زۆرهکاتکی  ئیقامه ڕوانی بۆ نۆساڵ چاوه..م که کارده  پهم م که نۆساڵ له چیت بۆ من واده

رکی میریم ،من  رمانبه دوا،من فه یه م شیوه  پۆلیسی چاودری کامپی سانت هۆم به: Malena yakobsnمالینایاکوبسن * 
کی من هیچ ڕۆ  که هی هه وا رمانه فهتی  سیاسه ندی به یوه په  که یه ری ئراقی کشه نابه ی په ڕبم کشه  دهک ناتوانم هیچ ڕایه

  .تیانابینم وتۆی تیا ئه
  ؟ وسراوه هه  که کانی کامپه وه رهی ڕ زۆربه له  که ی  م تابلۆیه به یه چی ی ڕات  ئه گوتم باشهـ 
  ؟!گوتی کام تابلۆ ـ 
ش  وه خواره کرت له دی ده نیوبه سوکی گه دا،شڕاستی ناوه له و  خۆگرتوه وزی ئاڵ له سوی سه د سه ی که ابلۆیهوت گوتم ئهـ 

 ی که وه ڕبینک بت بۆئه ده  مه ئه  یه پت وان،)بکات ونی گه ک خۆی خراپ و وه سو، د توانت سه ئه نیو هگسوکی ( نوسراوه
  ؟..خراپ بکات پ گای دانیمارکی  کۆمه موو هه داهاتودا شت له ده بن که  نیوه گه  سوه و ئه   رانه نابه م په ئه 

 و تابلۆیه و ی من بزانم ئه نده وه ئه...م  هیچ نه رسورم که م من هه بهم ، بکه وت قسه ته زانم ده گوتی ده ستاو مک وه ـ که
هین سوکی  نهین   کاربکه وه پکه  ی که وه بۆئه که  یه شه  بانگه   نکهڕبی دهتی زیاتر  بۆدژایه گوزارشتک نی یه کانی  هاوشوه

دان سوی  سه  به شکانی یهدانیمارک ناو سوه  بت له کورد ر هه  وهس  و هئ  نیه شرجی خراپ بکات مه کانی ترمان بۆ هسو وین گه
  .بینین خراپ ده

  
  تی کسای دانیمارکی سو هه

  

  کامپی یالین  
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تی   حکومهدکاری و به ت و ی چه ه ت و مامه سیاسه ربه رامبه لوست نواندن به زای و هه ربرینی ناڕه ک ده کسای دانیمارکی وه
زای  تی نارهیاداش ندین خۆپیشاندان و دا چه یه م ماوه لوستی خۆیدا له نوترین هه ی ئراقی له نده ناهه په ربه رامبه دنیمارکی به
لی  رۆکی پارتی گه سه )پیاکایسکۆ(رزاری  سه تی دانیمارکی له می حکومه م وه ،به داوهتی دانیمارکی  حکومه خۆیان به

ڕبین  زای ده ناره و ئه مکیدا بۆ وه تگری دانیمارکی له سه پی لیبرای ده ڵ پارتی چه گه یمان له دانیمارکی وهاوپه
 کسا و شه قه ( . دواوه یه  م شوه  به نده ناهه په ق به رهه ت ده تی حوکمه رسیاسه مه  له وکسایاوانی ئاینیی پ وخۆپیشاندانانه

ریکی  کیسا خه قورتنت ،باشتر وایه  ت خۆ هه نوس سازی حوکمه چاره ها بیارکی سیاسی وه و  له سه مه خۆی له  یهبۆی ن
  ..)ئشنت نه  کشانه و  بهی خۆری تی خۆی بت و سه عیباده و نوژ
  

   نده ناهه تیدانی په ی یارمه ه کانی کۆمه وه هه

  
 کار دا  نده ناهه ڕێ نیشاندانی پهتی دان و  بواری یارمه   له  حکومی دانیمارکییه ڕکخراوکی نا  هند ناهه تی دانی په ی یارمه ه کۆمه
ر  رامبه بهت  حکومهتی  کار بۆ گۆڕینی سیاسه وی داوه  هه ندین شیواز چه به  ی که چاالکانه  ڕکخراوه و له ککه  یه  .کات ده
 خۆ وتنیان به رکه تائستا سه ونه  م هه چت هیچی ئه م پ ده به ، بداتت تایبه گشتی و ئراقی وکورد به  به نده ناهه په به
 نده ناهه سی په هک به  جارکی تر ت که حکومه بوو له راوه م ڕکخ و داواکاری ئه ویشیان پشنیار ترین هه تازه بینیبت ، نه
بژی  وته وه  یه م باره ان پ بدرت ،لهیری نابه تی په شانسی دانی مۆه و وه چاوی پ بخشینرته و  وه تهکان بچ کورده 

  پکردنی فۆڕمی ڕازی بوون بۆبۆ  کان ناردوه نده ناهه ی په زۆربه یان بۆ ودا نامهوی ڕابد ماوه وان له ئه یاند که ڕایگه که ه کۆمه
ن  الیه مکی دروستیان له ئستا وه تا م هه ،به وه یان پکردۆته م فۆڕمانه کان ئه نده ناهه ی په کان وزۆربه سهک چاوپخشاندن به

م  ئاسانی ئه به روا پ ناچیت هه و.  نده ناهه دانی پهتی ی ڕکخراوی یارمه  پشنیارهو قایل بن به که  هو یشته گه پ نه  وه ته حکومه
  .یان قبوڵ بکرت رهاپشنی

خزانک  ی دانیمارکی ناهنده تی په ریه ڕیوبه بۆچونی به
  مپدا که له
تی  ریه ڕیوبه تی به ر سیاسه مه بکات له یویست ناوی خۆی ئاشکرا نه ی دانیمارکی که نده ناهه تی په ریه ڕیوبه به  ریک له رمانبه فه
  ن وبچنه ناکه یدا کی ئراقی پهکان بۆچی پاسپۆرت م کورده تناگهمن :وگوتی.دوا یه م شیوه به نده ناهه په  ق به رهه یان ده که یه

 )سوید(ورپا وتکی تری ئه نه  بکه ووج بھن و ڕ وت دانیمارک به ر بیانه گه  ئه م کوردانه ئه م  که من دنیایان ده وتکی تر
وتن   ڕکهپ ناچاری به  به بت ئمه ده وا کان گیران ئه رسنوره سه ر له گه م ئه به ین ، ناکه مۆریان ئاشکرا نجه په  ئمه بۆنمونه 
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ینت  تی ناگه ریه نابه ی مافی دانی پهاکردن مان پشوازییت  گه کانم تنه قسه له ه هه  به ین،ئاگاداربه ی دبلن پشوازیان لبکه نامه
ی  یه م ژماره پاشان ئه.وه بته ز  پاشگهیناتوانت ل رکردوه و  سه ی دبلن دانیمارک ئیمزای له وتن نامه انیت ڕکهز خۆشت ئه

 5000ر وبه مه پنج ساڵ له  کوردی تیایه  230ت ک خۆت ده  وهش یه وژماره و له  ئراقی تۆمارکراوه 600 الی تۆبه ئیستا که
 یه م ژماره ئه   وه تی مانه رموو مۆله فه و بمانگوتایه  سک بھاتایه رکه وهه  گرتایه هاتنیان  نه مان لهر ڕ گه ،ئه س بوه زارکه پنج هه

ک دانیمارکی پینج ملیۆن هاوتی  توانای وتکی بچوکی وه ش له مه  ئه نده ناهه زار په  سی هه30000  بوه مۆ ده ئه 
م  ،ئه ی سیاسی نییه ،کشه ھاتوه هه  وه کوردستانه له  ی که که وخه ری ئهزانین زۆ ئه ئمه.یت هیوادارم لم تبگه. نییه
 ڕاپۆرتی ئارامی و  وه 2000سای  له)کتی وپارتی یه(ی کوردستان  که هکیی ره سه ین دووپارته ونایکه خۆمانه له یه قسه

ست  ی ده نجه په وانیش به ئهبت  ی هه کشه اناویاند له را تاک وتهشت  ن ده که ده  وانه ڕه رانی کوردستانمان بۆ خۆشگوزه
 کوردی تی سه ستی ده ده ،له یه دانی ستی ئمه ده له  که کشه ، ب شوماره وزۆره قوربانی ئه  بۆته رایه وته تاک و ژمرن ،ئه ده
روونترکاریان پ ، هو بو نه ند سه الپهوان هیچیان  ئهم  به  تی کوردی داوه  حکومه مان بهئامۆژگاری ویارندنین پشن چه  ،ئمه دایه
  . کردوه نه
 دی کرد ت به که رمزی ژوره سه م له سمانی ولرو ی شاری هه ونه ج بھم پم گوت دوو ی به که ی نوسینگه وه رله به
وستی  ؟ خۆشهنت گه دهچی  یه ونه م دوو م ئه توانم پرسیاربکه ی پرسیار،ئه ک جگه الیه له رو ک دخۆشکه الیه ڕاستی له ،له
   !یان شتی تر  کانی کوردستانه شاره
  نیشاندانکی تره  گیراوه هه کاندا دۆبه ی له وره گه به کهی کوردستانیش  خشه ونه یه م دوو ونه ڕاستیدا ئه  له وه مه ده مت ده ـ وه
 وه یه باره زۆر له  هیچمان پ بت ئمه ی تۆ وه رله ،به نگه شه ل جوان وقه گه  یه وتکتان هه ئوه  که  ری کورد نابه په به
  ..!زانین  ده 

  ؟ ی ڕیاگکانی درۆکردنه وه ستنه ،بهشت زانین  لهستت  به ـ مه
 یاخودس بترسینین ، که یه بۆمان نی یت که پمان ده ین یاسا که ده کار پی یاسا دانیمارک به له ،ئمه یه وه نانهئاگاه خر به نهـ 
  . وه ئاگای بھنینه به  یه م بۆمان هه به  وه ینه درۆی بخه به
  
  ی ئراقی  ناهنده ی په کان وکشه کگرتوه یه وه ته نه

  
 سترا بۆ به تی دانیمارکی پشتی پ ده ن حکومه الیه له1999تاسای جاران  کان که کگرتوه یه وه ته ی ڕاپۆرتی گشتی نه ڕیگه له
هیچی   م دوای یه ،به) ئیقامه( وه ی مانه تنامه  داواکاری مۆهی وه تکرنه ت یان ڕه ران ودانی مۆه نابه  بارودۆخی پهنگاندنی سه هه
ئارام  کوردستان به گشتی و جاران بارودۆخی ئراق به ر گه ئه کاتکدا ت ناکات ،له قی حکومه وستی ره هه کار له م ڕاپۆرتانه  ئه
ندیک  ت هه نانه ته ، وه که موو ڕویه هه ن له که بارودۆخکی نائارم ده باس لهزۆریان ، ڕاپۆرتانه و مرۆ ئه سف کردبت ئه وه
ری ئیراقی  نابه کردبت نابت په ی جنیف وتن نامه رڕیکه سه ئیمزای له هیچ وتک که کات   ده وه ی ئه کان ڕاسپارده رتهڕاپۆ له
ج  چی له که.ری مرۆیی یان پ بدات نابه وپه وه بت مافی مانه تدا ده رفه نزیکترین ده له  ی خۆی بگره که  بۆ وته وه ڕنته بگه
کانی  ڕاپۆرته و بۆچون بۆ لوستیکی تر ،هه وه وانه پچه بکات ،به یه تی وه ده نو  وڕاسپاراده به ی دانیمارک کار وه ئه
  pjyakayasko) پیاکایاسکۆ(رزاری  سه ڕاپۆرتانه له ومو وهه رئه مه ت له وستی حکومه  دواین هه یه کان هه کگرتوه یه وه ته نه
  .. بوه یه م شیوه بهلی دانیمارک  رۆکی پارتی گه سه
م  رجه سه  وروپا وئه دانیمارک  که یه  وه دا ئه ئانه م سات و رانی ئراقی له نابه ی په کشه ر بۆ سه باشترین چاره ، ڕای ئمه به
ندامانی  ئههاوکاری  ،بهتی دانیمارکی  وێ حکومه له ، بۆنمونه)کوردستان (کی ئارام  یه ناوچه  هو کان بنرته ئراقیه ره  نابه په
  .یداخی خاچی سوری دانیمارکی ژیانیان بپارزت به ژر له یان بکات،و چاودری و وه بکاته ن بۆائۆردوگایوروپا  کتی ئه یه

  !؟.. یه  دۆالری هه200رک  نابه مووپه هه
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  تیدانه  یارمهو درت کۆی گشتی ئه جارک پان ده فته دووهه که یه  کۆنی دانیمارکی624ر نابه په درت به ده ی که یه وپاره بی ئه
رکردناین  بیاری ده ی که وانه ت ئه تایبه ،بهنییهک  یه نده اههن په موو ش بۆهه یه پاره  م بره مریکی ،ئه  دۆالری ئه200 کاته ده 

کات  ش واده مه ئه  گرن ،که رده بۆکس فود وه  box fodجیاتی پاره هندکیان له )کی دانیمارک کجاره بیاری جھشتنی یه( دراوه
رکش  جگه  نده ناهه په ر گه ئه ڕوانن خۆ چاوه  ساکه ند چه ی که وانه ت بۆئه تایبه ،بهی ترگران بت هنده هند ناهه رانی په باری گوزه
ڕان وپشکنین بۆمان  گه شپا لهژین ؟  چۆن ده ی باشه ئهکات، کشان ده ره  ڕۆژی جگه20شی   به یه پاره  به و ئه وا بت ئه

تی  ب مۆه کارکردن به  واته) ش رهکاری (دانیمارک  میان له رجه کانی تریش سه ته راقی ومیله ئرانی کوردو نابه په وت که رکه ده
م  ئه.مانگکدا  له دۆالره 2000ـ 1500 ی نجامی کارکردنی نایاسایی نزیکه ئه له وتو سکه ی ده ن وبی پاره که یاسایی ده

کانی  چشتخانه  لهکان ته  ب  مۆه ره نابه ی په زۆربه.ما ده ش نه هماو ی که مه  که ارهم ژو ئه   بوایه نه ر گه ئه   وته سکه ده
 چاو  کۆبنھاگن لهی دانیمارک خت پایته لهن  که ک خۆیان باسی ده وهش   کرکاری ڕهن کری که  دهکار)موون فنی سه(و)پیتزا(

  . زیاتره کانی تر شاره
  .کان مپه ی که وه مکردنه که

  
 کردن له  پشاوازیی ) مپ که (ی ئۆردوگاکانی وه م کردنه وی که هه ندا خایهکی درژ  یه رنامه به دانیمارک،له وه2000سای له
 ر نابه ئۆردوگای په 40ی چل  جاران نزیکه ست هنا ده وتنی به رکه سه دا و پالنه وڵ هه و له شکی زۆری یه هتاراد ، وهدا  نده ناهه په 
 وانیش  ئه  که  ئۆردوگا6 ھان ته بۆ   وه ته کراوهم  که  یه ژماره و ئه مۆ م ئه به کرا، دی ئه درژای وتدابه دانیمارک به له
س   که 700  تا600ی  مپک نزیکه که موو هه)کونگ لیدنین،گریبسکۆڤ،لین  یه،ن فاسسانت هۆم ،ئاڤسترۆپ ،(مپی که
بوونی خۆیان  ئاماده (مپ  کهپۆلیسی ی  نوسینگه جارک له  فته هه بت دوو دهپیتاک رگرتنی  وه ران بۆ نابه په گرت ، خۆده له

 هگوای  که  هی هه  وه نگۆی ئه ده راندا نابه په ناو مۆ له ،ئه هشتوه ج نه  بهوتن ودانیمارکیان مان هشتا له ئه که )ن نیشان بده
ی دانیمارک  ستهو م هه ئیمزابکات ئه )بوون ئاماده(بت دووتاس جار رک ده نابه په موو هه یکدا فته هه له  ت بیاری داوه حکومه 

بوونی  بۆخراپتر   کی تره یه وله ستپکی جه ده  نگاوه هه م   ئه وپیان وایه  وه رانه نابه دی په  کی زۆری خستۆته ڕاوکیه ده
م  هۆی که بوه ی که رکیانه سه زه  گه گرنگ وره و خاه  له  وکیک بو یهم  ڕوانی ب وه کاتی چاوه .دانیمارک یان له وه هبارودۆخی مان

 رویج، نه(وتانی   ڕوویان کرده  رانه نابه وپه ی ئه زۆربه دانیمارکدا، له) کان مپه که(داخستنی  ران و نابه ی په ی ڕژه وه بونه
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دانیمارک  ها روه هه.ندا کانی هۆه  کورده ره نابه ی په  نمونهنی هاتبوو لوه پشتر ی که وته و یان ئه ) مانیا ئه ، ریتانیا به
کوردستان   وه ڕاندۆته ی خۆی گهزوو ئاره  ری کوردی به نابه  په1800  له زیاتر دام  وتنی سه ڵ که گه له  وه2003سای  له

توانی یان نهدواجار بوو ،  جھشت ند سایکی زۆر به  چهی ماوه خزانیان بۆ   بوون که سانه که و له ڕاوانه  گه و ی ئه ،زۆربه
  .  ڕێ نادیاربن چاوهزیاتر  وه له
  
دانیمارک   کورد لهرانی  نابه نوسی په چاره ر سه ی به ده موزایه  وه رده پشتی په لهالتی کوردی  سه ده

  ؟. کردوه

  . وه گوزته ران ده نابه په ی که وپاسه  ئه
بوون دانیمارک ) رهامتۆن بیکه(ی  که ی  ڕاپۆرته خراپه و باشه ی  وه کدانهلرقای  میدیای کوردی سه موو هه کهی  وکاته ئه
نگاندنی بارودۆخی  هس هه ت بوون بۆ نی ڕاپۆرتکی تایبهکرد ئاماده ریکی تاوتۆکردن و تی کوردی خه سه دهڵ  گه وتن له ڕیکه به

   .کوردستان ران بۆ نابه پهزۆری  بهی  وه راندنه ری گه گه ئه کوردستان و
کۆتای مانگی  له) ی کارکی مافیایدا شوه له(،نرمی کوردستا تی هه  حکومهڵ گه وتن له ڕکه  وبههاوکاری تی دانیمارکی به حکومه
 زا شاره پسپۆڕ وک  یه لژنهی حکومی و باشاندکیڵ  گه  لهی تانه  ب مۆه کورده  ره نابه په و س له  که11م سادا هری ئ جانیوه

 ، یان کردوهکوردستانردانی  سهکی کاتی  یه شوه به ڕۆژ 15ی  رانی ئراقی بۆماوه نابه فی په له ڵ مه گه کردن له بواری مامه له
تو  رب مۆه نابه وپه س له  که11ری  یاوه  دانیمارکی بهی شاندی نهارد م سه کی ئه ره ئامانجی سه...انیمارک د  وه ته ڕاونه پاشان گه

کوردستان  وه  ڕنرنه بگه  رانه نابه م په رئه گه داخۆئهی  وه ئهپرسیاری ر سه ن له که ڕاپۆرتک ئاماده  بوه  وه بۆئه   ب پاسپۆرته
میدیای کوردی  ، رنجه ی سه جگه  ی که وه ،ئهیاخود ناتوانن  بژین ئارامی ی وبه ئاسوده ، به ستانکورد توانن جارکی ترله ده 
 موو بۆدانیمارک هه  که فده ی وه وه رانه ڵ گه گه له کاتکدا له ، بوه نه  فده م وه نھنی ئه ی به وه ڕاندنه ک ئاگاداری گه یه هیچ شیوه به

کی شاری   خهیان به زۆر  سه که  یانزه و ن ئه که ی کوردستان ئه که ردانه نجامی سه ئه و   ئامانج لهیباسدانیمارکی میدیای 
ی  که ردانه سهی  میانه له،میوانداری کراون ولر  شاری هه)ی یتونه زه( ئوتل  له  رانه نابه  پهو شکی ئه به  ولر بوون هه سلیمانی و

 ، وتوه تداری کوردی که سه و ده رپرس ندین به چه چاویان به کان بۆکوردستان هکورد ره نابه ری په یاوه شاندی دانیمارکی به
رۆکی  ولر،سه ی هه رم ئیداره تی هه زیری ناوخۆی حکومه وه ودنان موفتی   عه)مانی کوردستان رله رۆکی په سه( ناویاندا له
مووی  هه  مانه ئه وروپا ئه  ناردۆته زۆرنه ی به مانه س ئه که(تی  وتویهگ  که فده وه و سه که یازده و ڵ ئه گه له گفتوگۆکانیدا مان له رله په
 ویازده ئه  می کردۆته وی دهوڕ ها روه هه) ...رچاو خربن سه ن بابه که ده زوو ئاره ر گه ئیستاش ئه ، زووی خۆی ڕۆیشتوه ئاره به
  ) یفی خۆتانه ش که وه دنه خۆتان ڕۆیشتون که ئوه(تی  گوتویه و سه که 

 ی نو خانه فۆکه  رانه نابه م په زۆری ئه ی به وه رانه گهبیاری   لهتی ناوخۆ زاره وه ،که یاندوه ی ڕاگه که فده وه ریم سنجاری به که
 اوفدی ناوبر تی وه رگری تایبه وه به مانکاتدا هه م له ،به وه بنیشته  که پشوازیان ل ناکات ،وناهت فرۆکه ولر تی هه وه ده

 )انکوردست بۆ  وه ڕنه م بگه که من ئامۆژگاریان ده (کان  بۆدانیمارکیه گه مهری  م وه م به ک بکه یه ندقسه وت چه مه ،ئه گوتوه
  که رگره  وه وهچی گوت که  کردوه  که رگه وه پرسیاری له  فدی دانیمارکی وهرۆکی   سهبوو کرد نه واو کانی ته قسه هشتا که ناوبراو
الی  لهرنج  سه  وجی پرسیار بۆته زیری ناوخۆ  وهی هی ندوته م چه ئه!؟..پدا کانی درژه قسهگوت  تی هیچی نه گوتویه
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 کی نھنی مۆرکراو یه وتن نامه ڕکه ر سه له  وتوه سکه ت دانیمارک دکۆمنتکی ده تایبه به.دانی وه دوای شیکردنه کان وبه ارکیهدانیم
رم نیشان  تی هه ڕازی بوونی حکومه تیایدا   دامۆرکراوه2005ای س له  که رم تی هه ریتانی وحکومه هتی ب نوان حکومه له
دانیمارک   نی باسه شایه .ولر تی هه وه ی نوده خانه ی فرۆکه ڕگه زۆر بۆکوردستان له کان به ره نابه ی په وه ڕانه گه دات بۆ ئه

  . شکستی خواردوه "لیل ئیبراهیم خه "ـی تورکیا ڕیگه کان له ی کورده وه ڕانه گه بۆ رکیاڵ تو گه له ویدا ندین هه چه  له پشتر
 و  کی زۆره تیه حمه زه به  دواتربدات تا  وه یه باره و  لهکدوانلکرد  سه که  یازدهو  داوام له زۆر  م ڕاپۆرته ردنی ئهک کاتی ئاماده له
ی سامیمان  وه له ر به.  یه کی کۆیه بۆسامی وخه   گۆڕیوهناوی خۆی   ولره) ڕ (ناوی   که قسه هاتهککیانم  یه ت  الکه فه زار هه به
 وه ته راوه گه  ی که وه دوای ئه گوتیان سامی لهفونیدا  له ته  ژمارهدوای  ڕان به م گه ده  به سامی وت هاوڕکانی ست بکه ده

سامییان  ی که ساه ند م چه ئه وان باسیان کرد گوتیان  ک ئه  وه ردوهرقی ک فه  رجه شتاده هه دو  سهگۆڕاوه کوردستان زۆڕ له 
مووی  هه و  ماوه ی هیچی نه مانه کوردستان ئه ی له وه ڕانه دوای گه چی له که بوه موسومانری  سیکی خواناسی نوژکه که ناسیوه
  .بۆدیسکۆدت   فر بوه ماندا گه ت جارجاریش له عیباده نه نوژ نهڕش  نه ئیستا  گۆڕاوه

ماسی  حه له نگکی پ ده بهبت  نه  هنده   ردانه سهو ئه ر سه بت له کردنی نه زووی قسه ئاره  هنده چو ت پده وه سکه سامی مان ده
ی دوپات  ئوه ۆئیستاش ب  یاندوه گهم ڕادای دانیمارکی2نای  ڵ که گه وتنک له چاوپکه له من پشتر:گوتیقورگ وشک بوو 

بۆم   ره فه م سه ان من بهتسبۆکورد  وه ڕمه گه نه کجاری بیارم دا یه م بینی به زعه وه و ئه کوردستان و  مهوچو  که ، وه مه هک ده
  .زیندووی بۆن مردوی لدت به  شو له  وه ته  ماوه ی که وه ئه ، وه ڕمه تابۆی بگه  ماوه ستان نهکورد وت هیچم له رکه ده
  ت به ی تایبه لیژنهم  رده به  ی خستۆته  ڕاسپاردهرنج و ،سهک ی بۆکوردستان کۆمه ردانه وسه نجامی ئه ئه هل ی ناوبراو لیژنهـ 

 رانه نابه په و نوسی ئه چاره ر بۆسه دا ئاینده له ربیارک که ک بۆهه رچاوڕونیه ک به  وهی دانیمارکی مان رله په  له نده ناهه بارودۆخی په
 ، ندانه ناهه م په  ئهی وه ڕانه گه بۆ س نی یه نھابه ته ،ئارامی کوردستان به هاتوه دا   ڕاپۆرتهو کانی ئه گرنگه  خاه هک لک یه درت له ده 

پویستی به  و ،کارکی خاپه زۆر به  رانه نابه م په ی ئه وه ڕاندنه بن گه  کات که ن وامان لده  ترههری ندین هۆوفاکته چه
  .  یه بیرکردنکی قوتر هه 

کی  ن هیچ پداویستیه پبکه ست ده  وه سفره بت له ده  وه رنه بگه  رانه نابه م په ئه ر گه  ئه:  هاتوه خاکی تردا له ها روه ههـ 
ن ماڵ  خاوه ک به زانن نه میوان ئه  مان خۆیان به ئه ، گایه کۆمه و ژیان له  وه کردن وپکه هه  بۆ خانکیان نیه  ژررتای و سه
ی  وه ڵ بوونه تی تكه بۆچۆنیه  تی گونجاوه ی ئالیه وه دۆزینه  وه بیری لبکرته م شت که که بت یه ئه  وه ڕنرنه بشگه ر هگ ئه  بۆیه
  .ن نامۆن تیایدا که ست ئه هه مۆ ئه   ی که گایه کۆمه و به  رانه نابه م په ئه

نی  ته کورد وه  کهین رانه وه وبونه ئه  ئمه وه نه که  گوتراو دوپاتده میشه ههندکی کوردی   پهکانی تریش ره نابه رزاری په سه ـ له
وت  یه وت پاشقولمان ل بگرت ونه یه تی کوردی ئه سه کردده ستمان ئه هه وه چوینه که .؟..! بووین که ژنه ردوو جه هه له

ترساین دانیمارک درۆمان  ئه  وه له  ئمه.کردین ڵ ئه گه ریان لهنای زۆ پچوپه.تکان بدرکنر م دانیمارکییه رده به کان له ڕاستییه
بووین هیچ  یاره  ناسراو سواری ته کی نه یه خانه فرۆکه  کی نایاسای له یه شوه  به ئمه  چونکه ، وه ڕنته مانگه نه بکات و دا گه له
  . هو فرۆشراینه نه رباش بوو هه .بوو رمان پ نه فه کی سه یه نامه گه به
  .ندی دار یوه تی په بابه
کتبی   له) شارلوت دیلۆ ( ی گوتهن  که ده وان پشبینی خراپتر ئه .....!ڕی ناماقوڵ تر نین  وان چاوه ئه. ت  ناونیشانی بابهـ 

  48. ر   الپه وه کانتانی بگرنه وه کی ژیاو بۆنه مژوویه
 ، تان کوژراوهکوردس له  وه تیه هۆی دوژمنایه ککیان به کوردستان ،یه  وه ڕاندۆته کوردی گه دوو  دا1992سای  ـ دانیمارک له

   و وته له یهسیاسی ری  نابه  پهو ندایه هۆله لهئیستا ندا  هۆه  ڕووی کردۆته  مجاره  ئه روه ده  ک هاتۆته یه ماوه شپای تریان  وه ئه
ران  نابه کاتی زۆربوونی ژماری په ئۆردوگا،له کراون بهبوون دواتر ربازی  ی سه ربازگه  سهپشترشیکیان  به کانی دانیمارک مپه کهـ 

کرن،زۆرجار ڕوو  ڵ ده کاندا تکه ژوره کی له مه ره کی هه یه شوه ران به نابه  گونجان په وه ژیان وپکه وه نسیپی پکه پره  ،ب گودانه
  . بوونی جگایه  نه وکردنه تکه م جۆره پاساوبۆئه تاقه. بژین وه ژورکدا پکه ب وکوردک له ره فغانی وفارس وعه دات ئه ده
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ن  الیه ی ناساندن له ب ناسنامه رک به نابه ر په هه دانیمارک،  له رانه نابه وتنی په رکه باغی ده ره رزی قه هار وه رزی به ـ وه
  .ی بکات نده ناهه کامپی په  سلیم به تهه پاشان و نداندا بیھتهزی ی چل ڕۆژ له  بۆماوه یه بگیرت ،پۆلیس بۆی هه وه  پۆلیسه

دوای  له  که وه گرته ی نه وانه  ئه م بیاره م ئه به دا کورد300 ری به نابه تی په  مۆله دابیاری دانی2000سای  دانیمارک له ـ 
کان  رهاتوه شه به نه تۆن ی الیهی واشن وتن نامه ی ڕکه وه بیانوی ئه  به. وته  ئه  ڕویانکردۆته1998ری  مانگی سپتمبه

    ئیمزاکراوه دواوه به رواره وبه له
تی وژیانی ئاسایی  یه وی کۆمه تکه له ر دوور مانی هیتله زه) کانی  فارگۆنه(ی  ربنچینه سه کانی دانیمارک له همپ ـ که

،شوازکی تری کی دانیمارکی خه به  نده ناهه همپ وپ کی که ڵ بوونی خه هشتنی تکه نه و   راوزکردنه م په ئهبونیادنراون، 
تر   کیلۆمه50م  النی که وکامپانه مپک له رکه  هه نده ناهه په ق به رهه ده .دات تی دانیمارکی نیشان ئه تی حکومه دکاری سیاسه به
  .بچوکرمارکتی  سوپه نزیکترین بازار و  تریش له  کیلۆمه15و  دوره وره  شاری گه له

زووی خۆی  ئاره  بهبیویستایه   کهی کوردرک نابه په ر هه تی دانیمارکی بۆ ک ساڵ حکومه ی یه  دابۆماوه2003 سای ـ له
 به و ئه دواتر.کوردستان له  وه ژیانه ستپکردن به ده  بۆتیدانک  یارمهک  داێ وه زاردۆالری ده  س هه3000بی   وه ڕیته بگه 
  .ڕاگیرا مان  رله بیاری په ه بوه ته ن حکومه الیه له  یه پاره 

م  کان جمجویکی که مپه ر، ڕۆژانی ئاسایی که نابه په بت له کان پر ده دا کامپه فته ری دووهه سه مموان له ـ ڕۆژی پنج شه
س  کهموان  ڕۆژی پنج شه  له)غیابات (دوای ئیمزاکردن خۆ ناونوسکردن کریت به دی ده ری تایبه نابه په م له کی که یه وژماره

  چن رانه بۆکوێ ده نابه وپه نازانت ئه
باری  ی که وانه مپک بۆئه که1ڵ  گه سان له ژده ن هه مه ی خوارته وانه ئه   به ته مپک تایبه که1 ئیستاماون  ی که مپه ش که وشه ـ له
  . رونیان شواوه ده

    Alan pars lysفۆتۆ ی  ـ ونه
  
  

    ئاسۆ
  

   
  دانی کوردستانیان کرد بوو  ر سه ی که رانه نابه په و دووان له  وه پشتیشیه هدی ،له مه
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  یاکۆبسون ی سانتھۆلم مالیناپم                                         خانمی پۆلیسی چاودر ی کا
  

  
  کاپی ئاڤسترۆپ ی خاچی سوری دانیمارکی له ری نوسینگه ڕوبه لسن به کریستاین یه

  
  

     
  کانی دانیمارک مپه ی کهندکردن لبه ته

  
  .کوردستان ی له وه ڕانه دوای گه سامی له

  

   



 

www.dengekan.com 
5/24/2007 

ریتی هیچ  نه له  م کاره ئه. وه هاتنه کوردستان و پاسپۆرت چونه  ت و چۆن ب مۆه  سه که م یازده ئه ، وه ته م ماوه ب وه  یه پرسیارک هه
  وتنی دووی مافیا بچت، کار وڕکه یت له نھنی کارک بکه دی ناکرت به وتکی دیموکرات خواز به

   
   

  ری ران ئیسحاق په  کامه
15.03.2007   

    وه  دا بوبۆته2007ی مای 15رچوی   ده52  گۆڤاری لڤین ژماره  له ته م بابه ئه 
 

 


