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INTERNATIONAL FEDERATION OF IRAQ REFUGEES-IFDR          www.federasion.org  

 

 لة شاري نيوكاسلَ مارشيكي 2008-1-19ؤذي شةمة ِر
 Tyneside Community(شكودار  لة اليةن ريكخراوي 
Action for Refugees ( وبة ثيشتيواين هاوكاري

 سةراسةري ثةنابةراين عيراقي وريكخراوي فيدراسيؤين
يكخراوي دذي  و ِرليبوردين نيو دةولَةيت وبةرةي دذي شةِر
مايف (ر درومشي نةذادثةرسيت و ضةند نيهادي تر لةذي

وان  ،ئازادي بؤ كاركردن ،ئازادي بؤ مانةوة وكاركردن بؤ هةم
و سةنتةري ةكة لة شةقامي ويستطةين بةرةمارش .يخرابةِر..

يكةوت و ثاشان لةبةردةم بةشي هؤم شاري نيوكاسلَ بةِر
  2  بؤ الثةرة  B...اوةستا   ئؤفيس ئةو شارة مارشةكة ِر

  
  www.federasion.org  :سةرداين مالَ ثةِري فيدراسيؤن بكةن 

دةكات ؟ةسكض فيدراسيؤن بةرطري لة  ةوي ثةنابةر كي ي  
ثةنابةر بةكةسيك دةوتريشةي ت كة بةهؤي كي

 ت بةبووبي ئاوارة ، كؤمةاليةيت، ئابوريسياسي
. ئاسايش كي ئةمن و نياناين ذيهيهيواي بةدةست

 هةموو ئةو ئينسانانة دةكاتسيؤن داكؤكي لةافيدر
ئةمن شانةوة ذياين نابةهؤي هةريةك لةو كيكة 

تت وناضار بةبووبيِرووكردنة هةندةران بووبي .
  لةئامانج وبةر فيدراسيؤنو سالَ لةمة14يك بة نز

بةيب ة كةودنااطةيدا ِرخؤيثةيرةوةثرؤطرامي 
سياسي ةيةكي طرتين هيض نازناملةبةرضاو

نةبووين هيض ئاين و بوون و از لةوجيالؤذي ؤئايد
 كي لةهةموو ئةوك داكؤديا نذنةتةوةوقةوم و

ذيانيان نائةمنةو خوازياري ئينسانانة دةكةين كة
لةمبارةوة تةنيا مةجي داكؤكي  .نابةرينةمايف ث

دةسيت ة كةئةوةيكةسيك ةر كردين فيدراسيؤن لةه
ا دكخةلَكوشتاري كوشت وسةركوت وت لةنةبووبي!   

 كخراوة فايلييئةم ِرابردوي ِري  سال14َامةي كارن
طريي تشلةث كةتةخؤي دةطري ئينسان انهةزار
    !مةندبوون ةبةهرسيؤن افيدر

  ! ديثؤريت ئريان بكةنةوة سةنايت ناسري و معماري و ،ِريطة نادةين
 

زادي بؤ كاركردنر ناوي ئامارشي شكوداري نارةزايةيت لةذي، 
  ئازادي بؤ مانةوة لة شاري نيوكاسلَ بةرثاكرا 

 

  

هةوالَ و ضاالكيةكاين فيدراسيؤن لةثيناو بةرطري 
 لةمافةكاين ثةنابةران

 !نابةري ئرياين بةردةوامة ةكةمثةيين بةرطري كردن لة سي ث
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  ! ديثؤريت ئريان بكةنةوة سةنايت ناسري و معماري و ،ِريطة نادةين
 كانوين دووةم بةمةبةسيت ِراوةستانةوة دذ بة بِرياري 25ئةمِرؤ بةرواري 

كي تري ، بؤ دووةم جار خؤثيشاندانيَرتكردنةوةي سي ثةنابةر بؤ ئريانديثؤ
فراوامنان لة ناوةِراسيت شاري هيلسنكيدا بةرثاكرد كةتيدا جياواز لة 

 كةس 150اطةياندن هةروةها نزيكةي داربووين ذماريةك لة دةزطاكاين ِربةش
  .  لةم خؤثيشاندانةدا بةشداري كرد 

 بةرثرسي تؤِري ئازادي مجوجولَ ثاش Katja Tuominenسةرةتا 
وونكردنةوةيةكي لةثةيوةند بة خؤثيشاندانةكةدا رهاتين بةشداربووان ِربةخي

وة اطةياندن ، كةبةم شيبووان ِربةرنامةي خؤثيشاندانةكةي بؤ بةشدار
ثةرلةمانتاري حزيب ضةث  Minna Sirnöز خاتوو يبةِر. بةِريوةضوو 

نانةت ةت كةكرد  يكئاماذةي مةيلي حكومةت بؤ طةِرانةوةي ثةنابةران
كي نائينسانيةو ، سياسةتي بةيب لةبةرضاوطرتين دؤخي ووالتكاريشيان هةية

دِرويستة بطؤثيت ي ....  
كي لة فنالند قةسةوباسير عارف وةك بةرثرسي فيدراسيون لةيبوادواتر ر

ئةمنيةيت ناوضةكة بؤ بةشداربووان كردو تيدا ثةيوةند بة دؤخي سياسي و
ئاماذةي بة دةست دريذيةكاين حكومةيت توركيا و تؤباران و ئاوارةكردين 

) ج ا س(كردو هاوكات هةنطاوةكاين حكومةيت كة خةلكي يب ديفاعي ناوضة
وونكردةوةو ئاماذةي بة اعدام و دةستطريي بةردةوامي رلةمبارةوة ِرهة

ندكاراين زانكؤكاين ئريان كردو ثةردةي لةسةر كردةوةي سةركوتطةرانةي خوي
هةلدايةوةو بةهانةكاين حكومةيت فنالندي بؤ ئاسايش ) ج ا س ( حكومةيت 

  !بووين ئرياين ناضةكة بةدرؤخستةوة 
ثةرلةمانتاري حزيب سةوز وويت  Anni Sinnemäkiز خاتوو  يثاشان بةِر

سثاردين اطرتن و هةلَي ِركي لة هةولَي من يتَ دةطةم لةكاتيكي وادا خةلَبةلَ
برياري ديثؤرتكردنةوةي ئةم كةسانةدا بيةزايةيت مةش ناِرت ، لةمبارةوة ئي

  Marja-Liisa Laiha هةرةوةها  ...شكايت خؤمان بةرزدةكةينةوة و
خارجياين كيساكاين فنالند لةم خؤثيشاندانة بةشداريكردو سكرتريي بةشي 

نارةزايةيت خؤي دذ بة برياري ديثؤرتكردنةوةي ئةم سي ثةنابةرة دةربري 
شايةين باسة . وثشتطريي خؤياين لة داواكاريةكاين خؤثيشاندانةكة ِراطةياند

يت  ثةنابةرو دؤستاين فنالندي لةناوةراس15ِرؤذاين سي شةمةو ضوار شةممة 
شاري هيلسنكيدا مانيان طرت و ِراطةياندن و زانيارو فؤرمي ئيمزاكردنيان 
دةداية دةست ِريبوارانيك كة بةو ناوةدا تيثةرِِدةبوون و بةتايبةت بة 

كة هاوكات ضةند ِراديؤو ِراطةياندن . كةسانيك كة هاودلَي يان لةطةلدا دةكردن
ثيكةوتنيان لةطةل ريبوار عارف و هةوالَي ئةم مانطرتنيةيان ِراطةياندن و ضاو

  ! كةس و كاري بارزان ناسري ئةجنامدا لةوانة رؤذنامةي 
نووينةري  Marina Barbalataهةروةها لةم خؤثشاندانةدا بةريز خاتوو  

 Federation of Young European)فيدراسيؤين طةجناين سةوزي ئةوروثا 
Greens, FYEG)ذ بة بريارةي بةزماين ئينطليزي نارةزايةيت خؤي د

حكومةيت فنالند دةبري و بةلينيدا كة وةك خؤيان لةريطةي ئةوروثاي 
هةروةها دؤاتر . هاوبةشةوة بةدواي ئةم بريارة ناعادالنةوة بن

كؤبوونةوةيةكي لةطةل ِريبوار عارفدا ئةجنامدا بةمةبةسيت بةدةستهيناين 
  ...ضةكةدا زانياري زياتر لةثةيوةند بةنةبووين ئةمنيةت لةئريان وناو

 25.1.2008     فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي لةفنالند

   .....لة دريذةي مارشي شكؤداري نارةزايةيت 
 بةهوتافكيشان دذ بة ناردنةوةي بةزؤري
و ثةنابةران بؤ ئةو وولَاتانةي نائةمنة

ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةران ذيانيان دةخاتة 
تاين وةك عيراق و مةترسيةوة بةتايبةيت وولَا

  ..كؤنطؤ و زامبابوةي و سودان 
دلَشاد نامق نؤينةري فيدراسيؤين سةراسةري 
ثةنابةراين عيراقي لة شاري دؤنكاسةرةوة بؤ 

بةشداري كرد هاوكاري ئةم خؤثيشاندانة 
دا بة بارودؤخي ووتةيةكي ثيشكةشكرد ئاماذةي

نائةمين و جةنطو داطريكاري لةعيرقدا كةذياين 
 .. ئينسان رؤذان لةخؤين هةلَدةكيشي دةيان

ين وكات باسي لة سياسةيت دذي ئينساها
 بة ثةنابةراين كرد بةرامبةرحكومةيت بةريتانيا

بةكةلةثضةو ليدان و كوردي عيراقي كة
سوكايةيت  بةزؤر رةوانةي كوردستاين كردون 
و راي طةياند ئةمة ثيشيلكاري ئاشكراية 

لةم نيوةدا بةرامبةر بة مايف مرؤظ ،هةر 
لةسةر كارو خةبايت فيدراسيؤن لةثيناو 
بةرطري لةمافة وداواكاريةكاين ثةنابةران بؤ 
خؤثيشاندةران خستة روو لةاليةن 
بةشداربوانةوة بةطةرمي ثيشوازي لةم قسةو 

خؤثيشاندةران بريارياندا كةمثيين . باسانةكرا
ئةم ريكخراوانة بةردةوام بيت تا 

مةيت بةريتانيا ثاشةكشيثيكردين حكو
   .بةسياسةيت دذي ثةنابةري
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راوةستانةوة دذ بة برياري ديثؤرت بؤ 
 بارزان ناسري و حمةمةد معماري كردنةوةي
ناوي خؤتان لةم فؤرمة بنووسن كة دةتوانن 

بةهةردوو زماين ئينطليزي وفنالندي لة ساييت 
  !فيدراسيوندا دانراوة 

  
htm.hkurdis/org.federasion.www  

  
barzan/com.adressit.www://http  

  
eng-barzan/com.adressit.www://http  

  

بؤ ثشتطريي كردن لةم سي بةِريزيشتان دةتوانن 
ةسانةدا ادرثةنابةرة ناوي خؤتان لةيةكيك لةم ئ

شايةين باسة كة تائيستة نزيك بة . بكةنتؤمار
كردوةو   كةس ثشتطرييان لةم سي ثةنابةرة1200

  !ند دةربريوة فنالنارةزايةيت خؤيان دذ بةحكومةيت
$$$$$$$$$$$ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

    

 2008ي كانووين دووةمي 27                                    -3 -  الثةرة                                                               نفيدراسيو هةفتةنامةي

ضاالكيةكاين فيدراسيؤن لة كةنةدا                       
 لة بنكةي فيدراسيؤن ذمارةيةك لة ريكخراوة 2008. 1 .15لةرؤذي 

ئينسان دؤستةكان لة شاري تؤرنتؤ كؤبوونةوةيةكي هاوبةشيان 
رودخي يكي زؤري قسةوباسةكان لةثةوةند بة باريكخست كة بةش

 لةم كؤبوونةوةدا قسةو. يهان وكةنةداجثةنابةراين عتراقي بوو  لة
انة كيشةي ثةيوةند بة كيشةكاين ثةنابةان و لةوباسيكي زؤركرا لة

 لةم .كةندا زؤر دةخايةنيتئيستةدا لةثرؤسةي سثانسؤر كة لة
اليةنةي لةسةر ةدا جةالل سعيد قةسةوباسيكي هةمةنةوكؤبو

ي  عرياقي كرد بةتايبةت لةوالتاين دراوسيبارودخي ثةنابةراين
كرا بؤ ئاماجنةكاين اق هاوكات بةشيك لةباسةكة تةرخانعري

لةثةيوةند بة دوايانة ثاطةندةكاين ئةم وحكومةيت عرياق لةبارةي ثر
مةسةلةي هةروةها باسيكيتر سةبارةت بة.. ..طةرانةوةي ثةنابةران 

والتاين ئةوروثاو  كورد لةنةوةي ثةنابةراين عرياقي وديثؤرتكرد
دوابةشي كؤبوونةوةكةدا تيكراي  لة... ي عرياق كرادراوسيالتاين و

دا لةسةر ئةوةي كة نامةيةك بةشداربواين كؤبوونةوةكة برياريكيان
بنووسن بؤ حكومةيت كةنداو  وة نووينةريك بنرين بؤبةدواضون 

  .اربةدةستاين حكومي لةسةر ناوةرؤكي نامة بؤ الي ك
  

  
كي لةطةل جةالل ضاوثثكةوتني كةنةدا  راديؤي15.1.2008ؤذي ِر

كرد لةسةر ) اةدي فيدراسيؤين ثةنابةران لة كةنسكرتري( سةعيد 
هةروةها وردن، وةزعي ثةنابةراين عرياقي لة ووالتاين سوريا و ئ

لةسةر ..  ثةنابةراين عرياقي بؤ كةندا لةسةر ثرؤسةي وةرطرتين
ئؤردن لة رووي مادي و التاين سوريا و لة وةزعي خراثي ثةنابةرانو

باري  بةدنرئاماذةكهةروةها  و ثةروةردةو فريبوون تةندروسيت
هةروةها قسةوباسيك كرا لةثةيوةند ...ةنابةران  ثيتئةمنية

لةطةل  وةكو ثيويست ةنةداك بةهاوكاري نةكردين حكومةيت
عرياقي انةري  ثةن600ةنيا  ت2007لة سايل ثةنابةراين عرياقي كة 

 .وة ا نةكراوطةشتوونةتة كةندا وة هيض ئاسان كاريةكي بةرض
 وةزيري كؤض و 2997سةرةراي ئةوةش لة نؤظةمبةري سايل 

   .هيضي تيدا نةبوو بؤ ثةنابةراناريكي دةركرد بةالم بريةران بثةنا
هةروةها زؤريك لة ريكخراوةكاين كةنةدي وعرياقي ئةوانة يارمةيت 

نسؤري سثانابةران دةدةن ئامادةيي خؤيان راطةياندنوة بؤ ثة
  .ية عرياقيةكان بةالم تاكوو ئيستا هيض خريايةيةك لة ثرؤسةكاندا ن

فيدراسيؤن و بةرةي دذي ديثؤرت كةمثيين نارةزايةيت دذ بة 
  هيلَي ئامساين مةلةكي ئةردةين بةري دةخات 

  

ي دذي ديثؤريت  بةرةاطةياندنيكدا كة بة ئيمزاي لة ِر
اسةري تفيدراسيؤين سةرو)csdiraq(عيراقثةنابةران بؤ

ثةنابةراين عيراقي راطةيةنراوة دواي ئةوةي حكومةيت 
ناردنةوةي بةبؤ طوشاري كةمثينةوةر بةريتانيا لةذي  

راقي بة فرؤكةي سةربازي زؤري ثةنابةراين كوردي عي
لةكي ، ئةم جارة لةريطاي هيلَي ئامساين مةرابطريت

ئةردةين بةزؤر ثةنابةراين كوردي عيراقي ديثؤريت 
هاوكات لةو .فرؤكةخانةي نيو دةولَةيت هةولير دةكاتةوة

 20راطةياندنةدا هاتووة لةماوةي يةك سالَدا زياتر لة 
ةوانةي ئينساين ِروردي عيراقي بةشيوةيةكي ناثةنابةري ك

ئةم  .عمان كراوة ثاشان بةرو كوردستان بةري كراوةتةوة 
 لة تةواوي ريكخراوة ئينساين و ثةنابةري وكةمثينة داوا  

خةلَكي ئازادي خوازو ئينسان دؤست دةكات نامةي 
نارةزايةيت ئاراستةي هيلَي ئامساين مةلةكي ئةردةين 

دةست بةجي هةر تيكتيك بؤ طيرانةوةي -1:بكةن داوا بكةن
بةزؤري ثةنابةراين عيراقي فرؤشراوة بة حكومةيت 

 هيلَي ئامساين مةلةكي -2  .ةريتانيا هةلَبوةشينةوةب
رازي نةبن تيكت بفرؤشن بة حكومةيت بةريتانيا بؤ 

لةحالَةيت بةردةوام - 3. ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةران
بووين هيليي ئامساين مةلةكي ئةردةين بةم سياسةتة 
دذي ئينساين ية ئيمة ضي دي بؤ هاتوو ضوو ئةم هيلَة 

رن بؤ .نينيبةكارناهيكانتان بنينامةي نارةزايةتي :  
Royal Jordanian Airlines, Space One, 1 Beadon 
Rd, Hammersmith, London W6 OEA. 
fax: 0208 748 5251 email: lontbrj@rj.com 
bbbbbbbbbbbbbbb 

  ري طالسطؤ دةستبةسةرنذمارةيةك لة ثةنابةري كورد لةطرتووخانةي شا
هةوار حممد سةليم و حسني رةشيد دوو ثةنابةري كوردي 
عرياقي لة طرتووخانةي دون طابل هاوس وة بة سكرتارييت 
فيدراسيؤنةوة ثةيوةنديان كرد و رايان طةياند ذمارةي ئةو 
 ثةنابةرة كوردانةي لةو طرتوخانةيةدا لةسكوتلندة دةست

يكي دذواردا ذيان بةسةر  ثةنابةرن و لةبارودؤخ12بةسةرن 
دةبةن و وابريارة ثيضةوانة بةخواسيت خؤيان ديثؤريت 

لةم بارةيةوة فيدراسيؤن ناوي هةردوو . كوردستان بكرينةوة
ثةنابةري داوةتة ضةند ريكخراوي ئينساين كة هاوكاري ئةو 
ثةنابةرانة بكةنةوة وة لةطةلَ ضةند ثاريزةر ثةيدةوةندي 

ك كردن بةو ثةنابةرانة لةثيناو طرتووة بةهةدةيف كؤمة
بؤ زانياري زياتر بة سكرتارييت فيدراسيؤنةوة . ئازادكردنيان

  .ثةيوةندي بطرن
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جةمال دةشيت  
     d.jamal@ntlworl.com 

    كؤشش جةمال
com.hotmail@hasan-jamal   

  :عسمان بابان
  badasoz74@hotmail.com  

    غفور جاسم
couk.yahoo@rg_jasm  

  ئةمني عمر
 omaramin8@hotmail.com  

   :طؤران ئاسؤ
 asobalabarz116@hotmail.com  

   :حسني سؤزان
 irakco@hotmail.com  

   :عارف ِريبوار
 com.welho@fediraq 

_________________________ 
سكرتاريةت ثؤسيت ناونيشاين  

IFIR:PO.BOX1575,ILFOD, 
IG1 3BZ, LONDON UK 
ìììììììììììì  

 

  

  نؤفؤرمي ئةنداميةيت لة فيدراسي
  

  : ناوي سياين 
  : ميذووي لةدايك بوون 

  :ناوي شار و ووالت 
  ةناونيشاين شويين نيشتةجيبووين ئيست

  : ذمارةي تةلةفون 
  :ئيمةيل يا ذمارةي فاكس 

   
  
 

دةتوانن ثةيوةند بكةن بة 
 سكرتاريةيت فيدراسيونةوة 

  
 

ئاسؤ تيظي ميبةري داكؤكيية لةماف و داخوازيةكاين ثةنابةران ، ئاسؤ يت ظي دةنط و رةنطي 
نان بة دةردو ميحنةتةكاين خوازي كؤمةلطاية لة ثيناو كؤتايي هيبةرةي ثيشكةتوو

طةي بالوكردنةوةي بةرنامةكانييةوة ي دةدات لةِرثةنابةرييت تيدةكؤشيت، ئاسؤ يت ظي هةولَ
شةكاين ثةنابةران ِرثشتيواين و هاوكاري بؤ كيئاسؤ يت ظي ميبةري داكؤكي . شيت ابكي

 بوون بة دةستكةوتةكاين كةلَت بؤ تي ثةنابةرو تيدةكؤشيكردنة لة مافةكان ذنان و منداالين
  . ئاسؤ يت ظي ئاسؤي ثةنابةران و بزوتنةوةي ثةنابةريية . كؤمةلطايت هاوضةرخ 

  . ئاسؤ يت ظي دةنطي ئيوةية هاوكاري و ثشتيواين بكةن 
 بةرنامةكاين ئاسؤ يت ظي رؤذاين  

  12.00 بؤ 11.30سي شةممة 
  . اين عةرةيب  بة زم15.00 بؤ 14.30
   14.30 بؤ 14.00
   بة زماين كوردي 17.30 بؤ 17.00

  ؤذاين ضوار شةممة بةرنامةكان دووبارة دةكرينةوة ِر
  .دةتوانن  بةرنامةكاين لةسةر ئةم ئادرسة تةماشا بكةن 

Satellite 
Hotbird 8: 
Orbital Position: 13 degrees Eas 
Transponder: 14 
Downlink Frequency: 11 470 
Downlink Polarity: Vertical 
FEC: 5/6 
Symbol Rate: 27,500 

 بؤ ثةيوةندي كردن بة ئاسؤ تيظي يةوة بةذمارة تةلةفون و ئيملة بكةن
00447895636633 

Aso_tv@yahoo.com 
 

مةند ةك بةهؤي بةهر ئريؤية ئةطةر كةسي20بِري  ساالنة ئابوونةوةي ئةنداميةيت لة فيدراسيوندا
 ئةوا دةكريت سكرتاريةيت ت ئابوونةوة بدات ،توانيةنةبووين لة بيمةي بيكاري يا طرفيت ئابووريةوة ن

  !فيدراسيون ئاطاداركاتةوة تا لة داين ئابوونةوةي ساالنةي فيدراسيون  ببةخشريت 
   Q    ناتوامن ئابوونةوةي ساالنةي فيدراسيون بدةم Rيون بدةم  دةتوامن ئابوونةوةي ساالنةي فيدراس

 كات و شويين داواكردين ئةنداميةيت فيدراسيون                         واذؤ  

خبويننةوةو بيطةيةنن هةفتةنامةي فيدراسيؤن 
بةدؤستان وئاشناياين دةوروبةرتان، ِراثؤرت و 

 و بنرين بؤ خؤتاينهةوالَ  و ضاالكةيةكاين 
  بةدلَنياي،  خبةنةِروو شنيارةكانتانثي ثرسيارو

          ! ةينةوةدةد وةآلميان و دةطرين لةبةرضاويان
  نؤفيدراسي هةفتةنامةي سةرنووسةري

  Tel: 00358 440464905  عارف ِريبوار 
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