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

 ثةنابةراين عرياقي لة سويسرا مانطرتين
   !سةركةوتووانة كؤتاي ثيكهات

 

ادر عزيز سكرتريي حزيب زةمحةتكيشاين كوردستان لة ضاوثيكةوتن لةطةل بةِريز ق
  ثةيوةند بة كارو ثرؤذةكاين فيدراسيونةوة

  www.federasion.org  :بكةن  نؤسةرداين مالَ ثةِري فيدراسي

دوابةدواي ضةندين كؤبوونةوةي كؤميتةي مايف مانةوة بؤ هةمووان كة 

يةنيكي بةهيزييت وثاش دابينكردين هةموو ثيداويسيت فيدرسايون ال

 لةشاري زورخيي 2007 /12 /19جؤراوجؤرةكان رؤذي ضوار شةممة 

 كةس و طالتس بالزةر سةرؤكي 150سويسرا ، بةبةشداري زياتر لة 

فراكسيوين حزيب سةوز لة ثةرلةماين زوريخ ، كة جةمال كؤشش بؤ 

كة رؤذي ثيشت مانطرتنةراكيشاين ثشتيواين اليةنة سياسةكان 

، مانطرتنةكة دةسيت ثيكردو كةنيسةي كؤبوونةوةي لةطةلدا سازطكربوو

كة طةورةترين كةنيسةي سويسراية و بة سيمبويل ) طرؤس موينستةر( 

    . دةقيقة داطريكرا 1,30كةنسةكاين سويسر دةناسريت لة كاتذمري 

.....D2    بؤ اليةرة  

تان ثريؤزبي ت سالَي نوي!  

  

  

  

  

  

  

  

  

دواين ِرؤذي سالَ بةرةو كؤتاي هاتن دةضيت و 

دواين ساتةكاين ئةم سالَ بةرةو ثينانة 

 كي نويتسةرةتاي سالَيبةداخةوة . دةضي

لةسةرتاسةري طؤي سةرزةويدا طةليك كةمن 

ذمارةي ئةو ئينسانةي كة ئةم سالَةيان 

. لةباوةشي بةختةوةري و شاديدا بةسةربردبيت

شةر، كوشتار، داطريكاري، برسيةيت، هةذاري 

بيكاري، ئاوارةي، يب مايف و نابةرابةري 

. بةرؤكي بة بةشةريةيت جيهاين ئةمِرؤ طرتووة 

ة لةمبارةوة دانيشتواين خةلَكي عرياق ك

بةداخةوة ثشكي شيريان بةركةوتووة تةنانةت 

كار بةشوينك طةشتووة كة خةلكي كوردستان 

  4   بؤ اليةرةD....ئةزمةي ئاو، كارةبا ،لةثالَ 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.federasion.org
http://www.federasion.org
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

  ....دريذةي مانطرتين سويسرا 

جيي ئاماذةية كة ثةنابةراين كوردي 

عرياقي بةشداري فراوان و ضاالكيانةيان 

 60لةم مانطرتنةدا كردو نزيكةي 

كةسيان ئامادةبوون و اليةن و هيزيكي 

وة هةر بةو . سةرةكي مانطرتنةكة بوون 

 بؤنةشةوة تةواوي ميدياكان و

رؤيانلييان كردبوو، شاياين باسة هةر 

لةطةل دةستثيكردين مانطرتنةكةدا 

 و راديؤ و رؤذنامةي ضةندين تةلةفزيون

وانة تةلةفزيوين ئيس ئيف سويسراي لة

ي سةرتاسةري سويسرا كة كةنالَيكي 

دةولَةتيةو تةلةفزيؤين دي ئاِر ئيس ي 

سةرتاسةري و تةلةفزيؤين زوريخ و 

 كة دةيان هةزار  و ئينرذي24راديوي 

كةس طويي ليدةطري و ِراديوي لؤراو دي 

 20ؤذنامةي فؤرظريتةر و ئاس رئيس و ر

بليك كة سةدان هةزار مينوتة و

نوسخةيان ليبالودةكريتةو رؤذنامةي 

زؤريخ ضةندين دةزطاي تري راطةياندين 

تري طرنط هةر لةيةكةم سايت 

كةيان  مانطرتنةكة هةوايل مانطرتنة

 هاوكات ضةندين راديؤو .بالوكردوة 

 تةلةفزيون ضاوثيكةتنيان رؤذنامة

ئةمحةد عةيل سكرتريي (لةطةل 

فيدراسيون وجوتيار ئةمحةد سةعيد لة 

اواين فيدراسيون سازكردو هةلسوِر

ئاماجني مانطرتنةكةو سياسةيت دذي 

برياري  سويسرا و ثةنابةري دةولَةيت

 ئارامي وئاسايش بووين كوردستان كة

 ةيت سويسراوة دةرضووةلةاليةن حكوم

عرياق بة طشيت و  و هةلومةرجي ويراين

كوردستان بة تايبةيت و ذيان و ئايندةي 

ثةنابةراين كوردستاين عرياقني بؤ 

ميدياكان باسكرد، ِرؤذي دووةمي 

مانطرتنة كةش ديسانةوة كؤنطرةيةكي 

 ِرؤذنامةواين سازكرا 

وةفدةكةي حكومةتيش لة والمدا بة لينياندا 

 ئةوان ئةو بريارانةي كةلة برينةوة دةردةضي

) ئيف ( راوانةي بريين دةكةن و كيشةي 

ئيقامةي يةك ساليش ئةمان تا ئةو شوينةي 

ثييانبكري هةويل طوران و باشكردين 

ذيانيان دةدةن و داوايان كرد لةمانطي يةكي 

 جاريكي تر دابنيشنةوةو وةالمييان 20008

ثي بدةنةوة وة داوايانكرد كةمانطرتنةكة كة 

تايشدا نووينةري لة كو. كؤتايثيبنينن 

خؤثيشاناكة رايانطةياند كة مانطرتنةكة بؤ 

 ماوةيةكي كايت رادةطرن و تا الوةميان ثي

دةدةنةوة ، بةالم لة هةمان كاتيشدا ئيمة 

شيوازي جؤراجؤري تر دةطرينةبةر و 

 خةبامتان دذ بة سياسةيت دذي ثةنابةري

، هةر دةولةيت سوسريا دريذة ثي دةدين

 وةفديك لة ريكخراوي ئيوارةي هةمان رؤذ

ضاك كة ثيكهاتبوو لة بريزان هيواناسيح و 

سامان موحةمةد سةرداين مانطرتوونيان 

كردو ثضةثكة طؤيل ثريؤزبايان ثيشةشة بة 

ئةمحةد عةيل كردو ثريؤزبايان لةتةواوي 

 6,30مانطرتوان كرد ، دواتريش كاتذمري 

) شثيشا ( ثاريزةري ناوداري سويسري 

وان سازككرد ، شيليشا لة كوريكي بؤ مانطرت

كورةكةيدا دواي ثيةيامي ثريؤزباي خؤي و 

ثشتيواين دةبربريين لة مانطرتوواتن و 

خواستةكانيان باسيكي ميذووي سةبارةت بة 

دروست بووين ياساكاين سويسرا كردو 

سياسةيت ثةنابةراي سوسريا داية بةر 

) شثيشا ( دوابة دواي قسةكاين , رةخنة 

ي ثرسيارةي جؤرو مانطرتوان كؤمةلل

جؤريان ليكردو ئةويش وةالمي دانةو 

 كاتذمري دواي 24مانطرتووان 

 يان لةطةل حكومةت مانطرتنةةكوونةوةيؤبك

 12 / 21كةيان دريذة ثيداو ئةمرؤ دوانيورؤي 

مانطرتنةكةيتان كؤتايي ثيهينانو برياريان دا 

لة داهاتوودا دريذة بة خةبايت خؤيان دذ بة 

  .     سوسرا بدةن هريشةكاين دةولةيت

هةلسوِراوي فيدراسيون ) فواد عةزيز  ( 

وةك نوينةري فيدراسيون بةشداري 

شايةين باسة ضةندين دةزطاي .تياداكرد 

راطةياندن لة تةلةفزيون و راديؤ و 

رؤذنامة بةشداريان تيادا كردو لة وةالمي 

ثرسيايرةكانياندا فوادعةزيز هةلومةرجي 

اقي و ئاماجنةكاين ثةنابةراين كوردو عري

مانطرتنةكةي بؤ دةزطاكاين ِراطةياندن 

ئةوةي كةمايةي خؤشحايل . ِروونكردوة 

ثةنابةران بوو سةرداين ثؤل ثؤيل خةلكي 

بوو لةمانطرتووان، تا دةرنطيكي شةو 

مانطرتووان ثيشوازيان لة ميوانةكان 

دةكرد، دةولةيت سويسرا كة زؤر نيطةران 

يةتيةو بة بوو بةم بزووتنةوة نارةزا

داطريكردين طةورةترين كةنيسةي 

ووالتةكةي بة ناراستةوخؤ كةنيسةي 

خستبووة ذير طوشارةوة كة ريطةي مانةوة 

بة ثةنابةران نةدا ، بةالم مانطرتووان 

ريانطةياند تاوةكوو حكومةت ناضاي 

وةالمدانةوة نةيب بة داخوازيةكامنان ئرية 

، بؤ رؤذي ناكةينبةجيناهيلني وضؤلي

 حكومةت ناضاركرا كة 12 .20ر دوات

وةفديكي ضةن كةسي بة سةرؤكايةيت 

ثاريزطاري كانتوين زوريج لةطةل 

ئةمحةد عةيل و  ( نوينةري مانطرتوان

و بةهاوِرييةيت سةرؤكي ) ميخي شتيطمايةر

هةموو كةنيسةكاين شاري زوريخ 

كؤبيتةوة ، نوينةران داخوازيةكاين خؤيان 

مةت كة خستة بةر دةست نوينةراين حكو

لة ضةن خال  ثيكهاتبوو لةوانة ، راطرتين 

برياري طةرانةوةي ثةنابةرانيك كةوةالمي 

نيطةتيظيان هةية بؤ كةمثي ثةنابةرانيك 

 سايل ئيف يان هةية و 1كة ئيقامةي 

.... ثيداين مايف ثةنابةري ثييان و 
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سووتةمةين و طرانيدا ، بةشةِرو تؤباران 

وهيرشة بةردةوامةكاين حكومةيت توركيا 

زجنريةي هةموو ئةم . بةِري دةكةن

هؤكارانةش شةثؤيل ئاوارةبووين لة 

ردوةتةوة ئاستيكي يب ِرابردودا بةرفراوان ك

لةحاليكدا كة يةك بةيةكي ووالتاين 

ئةوروثا و يوينيش دةروازةيان لةرِِووي 

  !قوربانياين ئةم كارةساتانةدا داخستووة 

تةنيا ئوميديك لةم جيهانة رةش و تاريكةدا 

كة مايف ثةنابةري طةياندوةتة ؛؛ قولةي 

قاف ؛؛ و دةيان هةزار ئينسان لةبةردةم 

 بوون ، بةالم مةترسي ديثؤرت كردنةوةدا

فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةري عرياقي 

ئةو ئوميدو هيواية بووة كة ئةطةر تةنيا 

هةلَسوِرانةكاين سالَي ِرابردو بة ثيوانة لة 

ي ئايندة قةلةم بدريت، ئةوا دةكري لة سالَ

ثرشنكدارترو تروسكةي ئةم ئوميدة 

درةوشاوةتر بكةينةوة، بؤية جيطةي خؤي 

 ئايندة بة سايل طوِرانكاري ثينانة سالَي

ذياين ئةم ئينسانة بزانني و سةنطةريك 

بةهيزة بكةين كة ئاالي ذيانيكي باشتري بؤ 

كةواتة . ئةم ئينسانانة بةدةستةوة طرتووة

لةطةل ثريؤزباي كردين سايل نوي دا 

دةستخؤشي هةموو هةلسوِراواين 

فيدراسيون و هةموو ئةو حزب و اليةنة 

نابةري و ئازادخيوازنة ئينسان دؤست و ثة

بكةين كة دةوريان هةبووة لة هةنطاو 

بةهةنطاوي ثيشرويةكاين ئةم سالةي كة 

ئةمرؤ لة دواين ضركة ساتةكانيدا بةسةر 

  30/12/007  ريبوار عارف  !دةبةين 

تا ض ئاستيك ئاطاتان لة / فيدراسيون 
سةرتاسةري كارةكاين فيدراسيوين 

ثةنابةراين عرياقيية ؟      
 لة نزيكةوة لة ِريطةي :قادر عزيز 

ثةيوةندي بةردةوام بة كاك دةشتيةوة 
ئاطاداري هةموو ضاالكيةكاين 
فيدراسيوين ثةنابةرامن كة بةِراسيت 
هةولَةكانتان بؤ هةموومان جيطةي 

  .رِِيزو ثيزانينة 

ئيوة كارةكاين فيدراسيوين /  فيدراسيون

                 ران ضؤن دةبينن ؟ثةنابة
كاروضاكييةكانتان هةميشة  : قادر عزيز

بةرز دةنرخينم وهيوادارم لةسةري 
بةردةوام بن، ضونكة ثةنابةران 
بةتايبةتيش ئةوانةي كة لة ذير 
فشاري طرتن رِِةوانةكردنةوةدان 
 ثيويسيت زؤريان بة هاوكاري مرؤظ
دؤستانةي ِريكحراوةكةي ئيوةو 

                              .كاين تر هةية خةلَ
ئةوةندةي ئاطادارين ئيوة /  فيدراسيون

هاوكاري فيدراسيوين ثةنابةران دةكةن 
وة بةلَيين ئةوةتان داوة لة ئاسيت 
 تواناي خؤتاندا ثرؤذةكاين بةرنة
 نثيشةوة دةكريت هةندي رِِوو

ئةم كردنةوةمان بؤ باس بكةيت لةسةر 
  .مةسةلةية 

بةيلَ ئةوةي لة دةستمان  : قادر عزيز
رة بؤ هاوكاري ِريت ليكخراوةكةتان بي

 كة هاوكاري ثةنابةرنة دريغي ناكةين،
بؤئةمةش لةنزيكةوة لةطةل كاك 

ؤكي فيدراسيون لة دةشيت جةمال سةر
لة ثةيوةندي داين،  ثةيوةندي داين،

ةياندنةكاين ضاالكيةكانتان لة ِراط
واجاريش ئةو ، دخؤمان بالودةكةينةوة

ياداشتةي كة بؤ ثةرلةمان بةرزتان 
كردوة ليرة وةك دةلني كةمثةنيكي 

بةالم هيشتا وةك  بامشان بؤ كردووة،
حكومةيت  ثةرلةمان و ثيويست

  ياداشتةكةوة  كوردستان بةدةنط

سيون، بة تايبةت ياداشتيك ثةيوةند بة كارو ثرؤذةكاين فيدرا لةيز سكرتريي حزيب زةمحةتكيشاين كوردستان لةطةل بةِريز قادر عزيكيضاوثيكةوتن
  كةسكرتيري فيدراسيون هاوري دةشيت جةمال ئاراستةي ثةرلةماين كوردستاين كردوة سةبارةت بةكيشةي طةِرانةوةي ثةنابةران وهةلَويسيت ثةرلةمان
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ضونكة حكومةيت كوردستان . نةهاتوون
و هيلَة ئامسانييةكان هيشتا 

ةي ثةنابةران ئاسانكاري بؤ ناردنةو
دةكةن كة ئةمةش ئةو اليةنانة زياتر 
هاندةدات بؤ ناردنةوةي ثةنابةران، 
بؤية دةبيت كاريك بكريت كة حكومةت 
وهيلَةكان ئةو ئاسانكاريية 
لةهينانةوةي ثةنابةران بؤ كوردستان 
نةكةن، كةبةمةش ئةو دةولَةتانة 
ناضاردةبن كة ضاو بة ناردنةوةي 

                          .دستان خبشيننةوة ثةنابةراندا بؤ كور

ئةو ثرؤذةي كة سكرتريي /  فيدراسيون 
فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين 

 بؤ  )دةشيت جةمال ( عرياقي هاوري
 كة بِريارة لةِريطةي ئيوةي ناردووة

ثةلةرلةماين  بدريت بة بةِريزتانةوة
كوردستان ضؤنة ؟ ئةطةر زةمحةت 

  .ن باس بكةيت نةبيت بؤما

ثرؤذةكة هةر ئةو ياداشتة  : قادر عزيز
بوو كة كاك دةشيت جةمال لة ِريطةي 
منةوة ِرةوانةي كردبوو كة ليرة بة سةر 
ثةرلةمان وليذنةكان و وةزارةيت مايف 

بة ئوميدي  مروظدا بالومان كردةوة،
ئةوةي كة ثةرلةماين كوردستان لة 
دانيشتنيكي تايبةتدا بارودخي 

ران تاوتوي بكات و دوا لة ثةنابة
حكومةيت كوردستان بكات كة ِريطة بة 
طيرانةوةي ثةنابةران نةدات، بةالم 
بةداخةوة تا ئيستا ثةرلةمان ئةو 
دانيشتنةي لةسةر ئةو بابةتةدا ئةجنام 

   .نةداوةو ئيمةش هةر ضاوةِروانني

ììììììììììììì  
فيدراسيوين سةرتاسةري  

ثةنابةراين عرياقي ثيويسيت 
  !بة كؤمةكي مايل ئيوةية
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....ين ثةنابةران و هةلَسوِراواين فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين عيراقي لةئةلَمانيابانطةوازيك  بؤ بةرطريكةراين مافةكا  

ديثؤريت , ثةنابةراين كوردستاين عيراق بةتايبةيت و عيراقي بةطشيت لةئةلَمانيا لةطةلَ هةلومةرجيكي سةخيت ذيان بةرةوِروون

ثةرةطرتين ...., ترس لةليسةندنةوةي ئيقامةي ئينساين, ةي هاوسةر ومنالَدابِراين ضةند سالَ, تازةنةكردنةوةي ئيقامةكان, هةمةِرؤذة

بيطانةدوذمين و ئايزةالسيؤن و دابِران لةكؤمةلَطاو دووركةوتنةوة لةخؤشي و بةختةوةرييةكاين هاوضةرخي , ِراسيزم و طروثي ِراسيسيت

  ...ئةلَمانيا

وةيةكي جةماوةري هةية كة لةبةرامبةر سياسةيت دذي ثةنابةري دةولَةيت ئةم هةلومةرجةي ذيان ثيويسيت واقعي بةبووين ِريكخرا

ئةم سياسةتةي دةولَةت خؤي بةرئةجنامي نةبووين ِريكخراوةيةكي بةهيزي ئامادة بؤ بةرانطاري لةطةلَ دةولَةت . ئةلَمانيا بوةستيتةوة

يشتوو لةخواست و ئاماجنةكاين ثةنابةران و ثيكهاتوو لةنيو جيطاي ِريكخراوةيةكي جةماوةري وتيطة. هةية لةنيوخودي ثةنابةراندا

ناِرةزايةيت جةماوةري ثةنابةر سازمانبداو هةلَخريين و يةكطرتوو بكات و لةتةنيشت , ِريكخراوةيةك بتوانيت. ثةنابةران خالَية

كخراووكةسايةتية ئينسانيةكان لةبةرامبةر دةولَةت  ِراوةسيتكخراوةوةبةهؤي نةبووين ئ. ِريبةزؤري ثةنابةران ثةنا دةبةنة بةر , ةم ِري

لةئةجناميشدا بئوميدي و فةزاي كابووس بةسةر ذيان و خةبايت تاكةكاندا دادةثؤشي ولةنيو ئةم , هاناي تاكي و هةولَي سةرنةكةوتوو

ئةوان بؤ ِرزطاري  ,  بةرةو ِروودةبنثرؤسةيةدا دةيان كةس لةطةلَ نةخؤشي دةرووين و ئيدمان بوون و ِرةفتاري توندوتيذي وزيندان

بةرثرسيارةيت تةواو لةئةستؤي سياسةتيكة كة دةولَةت . وةيل بةرةو ئايندةيةكي ناديارو ِرةش دةِرؤن, سةرخيؤيان هةلَطرتبوو

  .لةكيشةي ثةناريدا جيبةجيي دةكات

, رةي ئوميدانة بكةنةوة لة ذوورة تاريكةكاين ثةنابةرانئةو دةرطاو ثةجنة...مافةكاين ثةنابةرانهاوِريياين ثةنابةروهةلَسوِراواين 

. ئازادخيوازان و ِرؤشنبريان ِرؤلَتان هةبيت لةبةدةستهيناين مايف نيشتةجيبووين بؤ ثةنابةراين كوردستاين عيراق و عيراقي

بةراين كوردستاين عيراق و عيراق بةكؤمةلَطاي هزرو بريو ئاكاري مةدةنيانةو ئينسانيانةي ثةنا, لةثاراستنيان لةِراسيزم و ِراستِرةوةكان

وة هةنديك لةئيوة , زؤربةتان ناوي ِريكخراوةكةي ئيمةتان بيستووة.ن و بةدةولَةيت ميركل بناسيننئةلَمانيا و ِريكخراوةو حزبةكانيا

فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين عيراقي . اوةلةضةند سالَي ِرابردوودا لةخةبات و تيكؤشانةكاين دا ِرؤلَي طرنط و ثِربايةختان طيِر

فةلسةفةي ثةيدابووين بةرطري سةرسةخت و ئةوثةِري لةماف و ذياين ثةنابةراين , ِريكخراوةيةكي جةماوةري و سياسي وئينساين ية

  بةبةرنامةي خؤي دةزانيت و بةلَطةنامة نيودةولَةتيةكاين مايف مرؤظ و مافةكاين مناآلن و ذنان. عيراقي دةكات لةتةواوي طؤي زةوي

,  ي فيدراسيؤنة2007بِريارنامةي مافةكاين ثةنابةران  ثةسةندكراوةي كؤنطرةي يةكةمي ستكؤهؤلَمي ئؤطووسيت . خةبايت بؤ دةكات

ِراسيست دذي . يةكيك لةثيشكةووتوترين بِريارنامة جيهانيةكانة بؤ كيشةي ثةنابةري و مافةكاين ثةنابةر لةسةدةي بيست ويةكةمدا

ئيمة ثيمان واية . ودذي هةموو جؤرة جياكارييةكي نيوان ئينسانةكانة لةسةر بنضينةي زمان و ِرةطةزو بريوباوةِرو ئيمان و دين وووآلت

مايف نيشتةجيبوون يةكيك لةسةرةتايترين مافةكاين ثةنابةران و .هةموو كةس مايف ذيان و كاركردين هةية, هيض كةس  ناقانووين نية

, مافةكاين ثةنابةر بةشيكن لةمافةكاين ئينسان و لةو ووآلتانةي مافةكاين ثةنابةر ثيشيل دةكريت, ئيمة ثيمان واية. ضكردوانةكؤ

سةرةتاي كارمان لةكؤبوونةوةي هةلَسوِراواين مافةكاين ثةنابةر و ثةنابةران لةكانتؤنةكانةوة بيت و ناوكي . مافةكاين ئينسان نية

لةطةلَ ِريكخراوةكاين بواري , ئةم يةكةية وةك ِريكخراوةيةك  ثةيوةندي لةطةلَ ثةنابةران, ي جةماوةري دروست بكةينِريكخراوةيةك

لةئاسيت كانتؤنةكاندا  خةبات . دامةزريين, لةطةلَ كةسايةتيةكان و ثةرلةمانتارةكان, لةطةلَ وةزارةيت كاروباري ثةنابةري, ثةنابةري

ثاشان ئةطةر فورسةت هةبوو فيدراسيؤين ئةم يةكانة لةئاسيت ووآليت ئةلَمانيا يةكبطرن و .  لةخؤيدا بنويين وناِرةزايةيت ثةنابةران

  . خةباتيكي سةراسةري و هاوئاهةنط ويةكثارضة بةِريبخريت

  .ثيرن لة هةموو باريكةوة ئامادةي هةموو هاوكاري وثيويستيةكم كة بةئيمةي بسرتاريةيت سةراسةري فيدراسيؤنسك

.م لةخةبات وذياندا سةركةووتووبندةستةكانتان بةطةرمي دةطووشم و هيوادار  

 ئادرةسي ئيمةيل و تةلةفؤين جةمال كؤشش بةرثرسي ِريكخستين سةراسةري فيدراسيؤن
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