
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

   7 ذمارة  

               2007كانووين يةكةمي ي 23                                          عرياقي ثةنابةراين اسةريتسةر فيدراسيؤين هةفتانةي بالوكراوةيةكي ، نؤفيدراسي هةفتةنامةي

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

، ضاوةِرواين ذمارةي هاتثيمانطرتين ثةنابةران لة زوريخ سةركةوتوانة كؤتاي 
 !ن بن كةتايبةت دةبيت بةم مانطرتنةوة ؤئايندةي هةفتةنامةي فيدراسي

ةنابةريةكان توانيتان مارشيكي زؤر سةركةتوو و ِريكخراوة سويسري وث

رابةري بكةن كة هةزاران كةس تيدا بةشداري كرد ئايا ئةم خؤثيشاندا ض 

وو بة كاربةدةساين كاريطةريةكي هةبوو لة ئاست كؤمةلَطاي سويسراو ِر

 2  بؤ اليةرة D.....حكومي   

  www.federasion.org  :ن بكةن ؤسةرداين مالَ ثةِري فيدراسي

ضاوةثيكي هةفتةنامةي فيدراسيون كةوتني
 ينؤعةيل سكرتريي فيدراسي ئةمحةد لةطةلَ

   .سويسراسةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي لة

وة وةك ئي  /نؤهةفتةنامةي فيدراسي 

لةماوةي ضةند هةفتةي ن ؤفيدراسي

  ِرابردودا بةهاوكاري ذمارةيةك لة حزب 

  !م بة ثرسيارةكانتان وةآل

دةربِريين بةِريزيك نامةيةكي ئاِراستةكردوين لةثالَ 

 بؤ كارو داهةست وسؤزي دلسؤزانةي خؤي

هةلَسوِراين فيدراسيؤن هةروةها ثرسياريكيشي 

 وشيك لةكردوين، بةطرنطمان زاين بة ئاراستة

ةنامةي نامةية لةطةل وةالمي ئيمة لةم هةفت

 دةكري ةوة ضونكة بةدلَنيايندا بالوبكةينؤفيدراسي

 وكاتها. تبي كةسي تريش ئةمة ثرسيار دةيان

نابةران لةثالَ وةالمدانةوة بةو ثرسيارةدا هةموو ثة

ارو طريوطرفتيكيان ثرسي دلَنيا دةكةينةوة كة هةر

م  وةالهةبيت سكرتاريةيت فيدراسيؤن ئامادةي

ك ستوونيَ دةدةين كةهةولَة لةمبارةو. ةيانثيدانةوة

ن ؤطؤشةيةك لةساييت فيدراسيبالوكراوةكةتان ولة

ليرةدا  بةشيك ! بؤ ئةم مةبةستة تةرخان بكةين 

دةخةينة ِروو وةك ) س ، ج ( ز يلةنامةكةي بةِر

 . ( ... كةيةم جؤرةيةيةكةمني بابةيت ئةم طؤشةية

من كةسيكم لةم ماوةدا لة سايتةكاندا زان يبةِر

يدةكةي ئيوةم بينيوةو ثيشتر هةنديك شتم جر

ستة خؤشم دةبينم كة ضي لةسةر بيستبون بةالم ئي

زؤر بريم لةوة كردوةتةوة ... دةكةن لةم ووالتانةدا

كة تةنيا اليةنيك لة كوردا كة ديفاع لة مافةكاين 

ئيمة دةكا ئةم فيدراسيونةية كة ئةمة زؤر جيطةي 

   وةك ئيوةي تيدايةكاينخؤشحالية بؤ كورد كة خةلَ

ئةم ثرسيارةشم هةيةليتان خؤزطة كاتتان دةبوو ... 

  4    بؤ اليةرةD.....وةالمتان ثيدةدامةوة 
 ين ثةنابةران لةزوريخمانطرت
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           ...دريذةي ضاوثيكةوتين هةفتةنامة 

ثيش هةموو شيت ئةيب  : ئةمحةد عةيل

 لة 17/11ئةوة بلَيم ئيمة لةمارشي 

شاري زورخيي سويسرا هةزاران كةس 

بلؤخةر دةيب ( هاوارمان كردو وومتان 

ئةمة ئةو ) بِرواو ئيمة دةمينينةوة

دةنطة بوو كة شاري زورخيي هيناية 

ئيستا بةتةواوي . جؤشوخرؤش

مانطيك بةسةر ئةو مارشةدا 

يوةو بلؤخةر ِرؤيي، ئةطةرضي تينةثةِر

حزيب طةل حزبةكةي بلؤخةر دةنطي 

هينا بةالم بلؤخةر دةنط ثينةدراو 

ثاشةكشةي ثيكرا، تةنيا ئةمة 

ئوميديكي طةورةية بؤ ثاشةكشة 

ثيكردين سةراثاي نةخشةكةي بلؤخةر 

دةرنةضووين بلؤخة . حزبةكةي و

. دةنطدانةوةيةكي طةورةي هةبوو 

ي سويسري بوو ، باسي جدي كؤمةلَطة

ئةمة سةرةتاي شكسيت بالَي ِراستة 

لة سويسرا، ئةمة سةرةتاي كةوتين 

بةرةيةكي . ِراسيزمة لة سويسرا

فراوان و بةهيز لة دذي ِراسيزم لة 

مةيدانداية، هيرشي حزيب طةل 

بةجؤريك بوو ئةم دةورةية تةنانةت 

( وةزيري دةرةوةي سويسرا دةيوت 

يان لة حزيب طةل بلؤخةر ئينسانةت

نةهيشتةوة، ئيتر ئيديعا سويسرا 

) كاين ئيمة ثوضن لةسةر مايف مرؤظ

ِراستيةكةي ئةوةي قةت وةكو ئيستا 

 ثةنابةر لةم والتةيا هيرشي نةكراوة

، قةت وةك ئيستا خةلَكي تةسةر

ثةنابةر بةطذ يةكا سويسرا و

نةكراونةتةوة، قةت وةك ئيستا 

. ِراسيزم باآلدةست وكاريطةر نةبووة

و ماناية يةكةمني جار بةم شيوة بة

. هيرشي توند بكريتة سةر ثةنابةر

من ثيمواية ئةم حةرةكةتة  :  عةيلئةمحةد

زؤر تايبةتةو كاريكي طةورةو جدية، ئةم 

مانطرتنة نيشانداين هيزو بةرةيةكي 

تنة هاوبةشة، ئةطةر اليةنيكي ئةم مانطر

ناِرةزايةيت يب بةدذي سياسةيت 

ثةنابةري ئةم والتة ئةوا اليةنيكي تري 

كي دؤستايةيت وثشتيواين خةلَ

سويسراية لةثةنابةر، ئةطةر حكومةيت 

سويسرا لة دذي ثةنابةر دةوةستيتةوة ، 

ئةوا خةلَكي سويسرا لةثشيت 

ئايندةيةكي باش وداخوازي و 

دواكاريةكاين ثةنابةرانةوة دةوةسيت . 

ئةم جؤرة حةرةكةتة دةطةمةنن و لة 

ئيستاشا بة تايبةت زؤر زةمحةت نية 

راي خةلكي سويسرا بةقازاجني 

ثةنابةران بينيتةمةيدان، من باوةِرم واية 

كة حكومةيت سويسراش ناتواينَ تا 

 ئةطةرسةر سووريب لةسة بِريارةكاين 

. ئةم هيزو بةرةية بةجدي بينة مةيدان

اري ئيمة نايب و ئةم حةرةكةتة دوا ك

ئيمة بةردةوام دةبني لةسةر ئةم 

ثيشمان واية اليةين كةم . هةلَويستةمان

لة ئيستادا توانايي ئةوةمان هةية كة 

خؤمان زياتر ِريكخراو بكةين و 

. بةهيزيكي طةورةترةوة بينة مةيدان 

بةالم بؤ ِريطة طرتين يةكجاري لة 

اك دةيب ضارةنوسيكي وةخشةتن

، ئةم هةنطاوةي رو كاريطةرتر بنيطةورةت

 ئيمة دةولةيت سويسرا لةوة ئاطادار

لةوةي . هريشةكاين ِرابطريدةكاتةوة كة

كة ثةنابةر لةم والتةيا تةنيا و 

بيثشتوثةنانية لةوةي كة عةمةيل 

  . كردنةوةي نةخشتةكاين ئاسان نية 

بؤ جاريكي تر هاتينةوة مةيدان ، سةرةتاي 

ةسيت ئةم هيرشة تازةية لةو كاتةوة د

ثيكرد، هةربؤية ئيمةش بؤ وةالمدانةوة بةم 

هيرشة كةمثةينمان دةستثيكرد، لةطةلَ 

ِريكخراوواليةنة سويسريةكان كؤبووينةوة 

لةطةل ثةنابةراين كوردي عرياقي كةوتينة 

خؤكؤكردنةوة، هةولَماندا لةِريطةي 

دةزطاكاين ِراطةياندنةوة دةنطمان بة 

 يةكةمني 11  /9خةلَك بطات، دواتريش لة 

خؤثيشانداين طةورةو فراوامنان 

بةِريخست بؤ بةردةم وةزاريت كاروباري 

 جار 2ثةنابةري، لةطةل وةزارةت 

يش، ئيستا دةلَيم كؤبووينةوةو زؤر كاريتر

ثاشةكشةي بلؤخةر ئةطةر شكست و

بةرةيةكي لة ثشتةوة بوو، ئةوا مارشةكةي 

سوِراين ئيمةش، بووين ئيمةش ، كارو هةلَ

يمةش لةم بةرةية كاريطةري بوو، بةالم ئ

كؤتايي بلؤخةر كؤتاي هيرشةكان نية 

هيشتا، كؤتاي ِراسيزم نية هيشتا، كؤتايي 

ثرؤذةكاين حزيب طةل نية هيشتا، بِريارة 

مة ةمسي بة ئيلةم ماوةدا وةزارت وةالمي ِر

وة دةتوانني كاريطةري بداتةوة، لةوي

واية ئةم من ثيم. كاركاين خؤمان ببينني

بزوتنةوة كاريطةري جدي هةية لةسةر 

كؤمةلَطاي سويسري و حكومةتيش 

      .بةجؤريك ناضار بةثاشةكشة دةكات 

وةك لة دواين  / هةفتةنامةي فيدراسيؤن

ستة لة ِراطةياندنتاندا بةدي دةكريت ئي

كخستين مانطرتنيكي ضةند يي ِرهةولَ

شوازي ئايا ثي ...ؤذةدا لةبةردةمِر

ران و حزب واليةنةكان ضؤن بووة ثةنابة

تان واية ئةم هةنطاوة لة جوالنةوةيةو ثي

تان ض كاريطةيةكي هةيب لةسةر سياسةت 

؟                                 ...بِريارةكاين حكومةيت سويسرا  و
  

 !سةركةوتنمان لةطرةوي يةكطرتين ِريزةكامنان و هاتنةمةيدامنانداية 
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  ك بؤ ثةنابةراين عرياقيهةموو مةسئووليةتيتةواويان هةية بؤ

ة  دةنط بةم بِريارانةي خوارةو(CCR)بةو هؤيانةي سةرةوة 

 دةدات كة فشار دةخاتة سةر حكومةيت كةنةدا كة ئةم خاالنة جي

 حكومةيت كةنةدا فشارخباتة سةر ئةو - 1: بةجي بكات 

 هةر ووالتانةي كة ضيدي ثةنابةري كوردي و عرياقي لة ذير

مةعنةوي كؤمةكي مادي و- 2 .بيانويكدا ديثؤرت نةكاتةوة

ِراستةوخؤ يان ناِراستةوخؤ بؤ ثةنابةراين عرياقي لة ووالتاين 

 داواي -3.ؤرترين ثةنابةر ِروو تيكردوون سورياو ئؤرودن كة ز

بة ثةلة لة حكومةيت كةنةدا دةكةين كة سنوورةكاين خؤي 

بةتايبةت لةطةلَ ئةمريكادا بةِرووي ثةنابةراين عرياقيدا 

 وةرطرتين بةرزكردنةوةي - 4. ةكةنداواي ثةنابةري داتةوة كةبك

 UNHCRلةِريطةي ةذمارةي ثةنابةراين عرياقي ض ئةوانةي ك

 دةدرينة سةفارةتةكاين كةنةداو يان ئةوانةي ِراستةوخؤ لة

 دين بؤ كةنةدا كة لةسةر privet sponsorshipِريطةي 

را- 5 .حيسايب ثةنابةري ووالتاين تر نةيبئاسان كردن و خي  

   كةنةداةنابةراين عرياقي لةمةلةي نيشتةجيكردين ثكردين مةعا

 بةرزكردنةوةي ئاسيت ووشياري خةلَكي كةنةدي بؤ -6

ِرووي سثانسؤري رمةيت داين ثةنابةراين عرياقي بةتايبةت لةيا

 دةبيت حكومةيت كةنةدي ثرؤسةي موعامةاليت - 7.تايبةتيةوة 

 كة ةرارة تازةيةيثةنابةري عرياقي دوانةخا بةهؤي ئةو ق

 ت لةتيد داواكراوة ثةلة بكريوةزارةيت كؤض وثةنابةري كة

 بةهؤي وةزعي تايبةيت عرياقةيةكطرتنةوةي خيزاين عرياقي، كة

 دةولَةيت كةنةدي بةرثرسياريةيت - 8 .وة ثةرتوو بالوبوون

وة بؤ ئةUNHCRزياتر لةخؤي نيشان بدات لة بةرامبةر  

عرياق ن سورياوثةنابةرة فةلةستينيانةي كةلةكةمثي نيوا

       ³³³³³³³³³³³³³³³³³³. نيشتةجين
  .10.12. 2007ثةنابةراين عرياقي لة كةنةدا  جةالل سعيد سكرتريي

ي فيدراسيوين ثةنابةران لة كةنةدا بةشداري كؤنفرانسي ساالنة

كرد   Canadian council for refugees(CCR)ريكخراوي

كة فيدراسيون ئةندامي ضاالكي ئةم ِريكخراوةية بوو ، لةم 

تاوةكو  29/11/2007كؤنفرانسةدا كة ضوار ِرؤذي خاياند لة 

لةكؤي . يميناركرا  ليكؤلَينةوة و س30  زياتر لة 1/12/2007

ؤنيةيت يارمةيت دا هةر هةموو باسةكان لة ضوارضيوةي ضطشتي

 بةدةستهيناين مايف زياتر بؤ ثةنابةران لةبةران وداين ثةنا

كةنداو دنيا ، ديارة ثةنابةراين عرياقي كةئيستا زياتر لة ثينض 

،  لةسةربووميليون ثةنابةرة ، زؤرترين باس و ليكؤلَينةوةي

لة  UNHCR     نوينةري Assadi MR. Jahanshah  سةرةتا

كةنةدا لة دةست ثيشكةش كرد كردين كؤنفرانسةكة ووتةيةكي ثي

رياقي تيدا تةئكيدي لةسةر يارمةيت داين ثةنابةراين عكة

نةراين ئةمنسيت نوويكردةوة هةروةها هةرةيةك لة 

قسةيان بؤ  )CCR (سةرؤكي ِريكخراويئةنتةرناسيونال و

 جؤريك سوثاسي دةولَةيت كةنةدا كرد هةر يةكة بةبووانئامادة

بؤ خيراكردين ثرؤسةي عرياقيةكان و بانطةوازةي كةئةيانكرد بؤ

نةي لة دةزطاكاين ثةيوةند بة هيناين كةس وكاري ئةو عرياقيا

كاري سثانسؤريان بؤ نيشتةجيي وواليت كةنةدان كةئيش و

لةكؤتايدا هةموو بةيةك دةنط برياريكمان . كردوون 

  فيدراسيويناليةن جةالل سةعيد نوينةري ثةسةندكرد كة لة

 هةلَسوِرايكي كةنةدية  Glynis Williamsثةنابةراين عرياقي و

 ي سوريا كار UNHCRلةناوضةي مؤنتريال وة ئيستا لةطةلَ 

دةكات بؤ كاروباري ثةنابةراين عرياقي كة ئةمةش دةقةكةيةيت 

 ئةو ذمارة زؤرة لة ثةنابةراين -  :هؤيانةي خوارةوة لةبةر ئةم 

تاين دراوسي فشاري خراثي عرياقي كة ِروويان كردؤتة ووال

ي و ئاسايشةوة بة تايبةت خستؤتة سةريان لة ِرووي ئابور

رمةيت ثةنابةراين ئوردن بؤية ناتوانن وةك ثيويست ياسوريا و

شتة ندن وشيوةي جيطاو خةستةخانةو خويعرياقي بدةن لة

 خؤ بةمةسئوول نةزانيين كؤمةلَطةي نيودةولَةيت -  .رةكانزةرو

ةرانبةر وةزعي نا لةباري ثةنابةري عرياقي لةو وةك ثيويست ب

ووالتانة وة كؤمةك نةكردين ئةو رِِيكخراوة ناوضةيانةي كة 

                      .حازرن يارمةيت ثةنابةري عرياقي دةدةن 

 هةروةها لةبةر ئةوةي لةكةنةدا زؤريك لةو ِريكخراوانة كة - 

رترين كؤمنيت عرياقي يارمةيت ثةنابةر دةدةن لةطةلَ زؤ

ئاماةيي خؤيان بؤ حكومةيت كةنةدا ِراطةياندوة كة ئامادةيي 

 !ي سةركةوتوانةي بةرةوثيشةوة هةهلينايةوة هةنطاويكفيدراسيؤن   ،لة كةنةداش
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ثرسيارةكةشم ئةوةية كةمنيش زؤر حةزدةكةم .....ن دريذةي وةالم بة ثرسيارةكانتا

كاريك بكةم بةالم نازامن ضؤن وضي بكةم وضؤن بتوامن ئةو شتانةي كة ئيوة 

ةو ي بةِريز سوثاس بؤ نام)س ج ). ( ؟ ....ئةيلَني وئةيكةن منيش بيكةم

وو ك خبةينة ِري دةدةين زؤر بة كوريت ضةند خالَثرسيارةكةتان، هةولَ

 ِرؤشنة بؤ. سةبارةت بة ثرسيارةكةتان بةهيواين توانيبيتمان هاوكارتان بني

بةشداريكردن لة بزوتنةوةيةكدا داكؤكيكردن لةماف وداواكاريةكاين خؤمان و 

 هةلقةي سةرةكي ةيةسي مليونةها ئينسانةوةهذيان وضارةنووكةثةيوةندي بة

 كةئةمة ِراستةوخؤ .يزةكامنانةريكخراووبون و يةكطرتين ِردةستبةكاربوون 

ئةو ئةركة دةخاتة سةرشامنان كة لةنزيكترين كةساين دةوروبةرمانةوة 

بةدواضوون لةسةر كيشةو طريوطرفتةكاين ذياين  بكةوينة ديالوك و

، اسيسيت حكومةتمةلَةي ِراين، ماوضاوةِرربدن لةِرؤذانةمان، لة ضةشين ِرةجن

  قسةوهةويينتر دةتوانن ببنة  شةيكرنةوةو طةليك كي مةترسي ديثؤرت

كة ديارة هاوكات ِراكيشاين هةفتةنامةي فيدراسيؤن و بالوكردنةوةي . بامسان

بةناو ثةنابةران لةشار شارؤضكةو كةمثةكاندا دةتواينَ كاريطةريةكي زؤري 

 يكخراوبوون ومةسةلةي ِرشةكامنان وبةكيوةآلمدانةوة هةبيت لةثةيوةند 

نانةوةي ئةم ضةند هةنطاوةدا ئةوكاتة هيلةطةل هةلَ. بِرينمانرةزايةيت دةناِر

دةوري يةك دةستةيةك لةهةست دةكةين بةوةي كة ئيمة وةك طروث و

 ئةجنامداين كاريكيش ِرؤشنة. ي ئةجنامدان كاريكداينتةوةو لةهةولَةكؤبووين

شةو ووردبوونةوةيةكي ووشيارانة هةية كة لةمبارةوة ثيويسيت بةنةخ

دةتواينَ دةوريكي  نةوةؤسكرتاريةيت فيدراسيثةيوةنديكردين ِراستةوخؤبة 

نماي وداِرشتين نةخشةيةك كة بتواينَ  هةرضي ي بؤ وةرطرتين ِريب هةطرنطي

 ئةوكاتة ثاش هةنديك مشورةت.  بطةيةنيتزووتر دةنطي ئيمة بةم كؤمةلطاية

ين كارو ذياين خؤتانةوة ثةيوةندي كردن لةسةر كارةكان زؤرطرنطة لةشوي

ثةنابةريةكان بؤ  دؤست و ضةث وكريكاري و حزب و ِريكخراوة ئينسانن بةبكة

ها ثةيوةندي كردن لةطةلَ هةروة. مافةكامنان بةدةستهيناين ثشتطريي لة

ي امةيةكتايبةت لةكاتيكدا كة بةرندةزطاكاين ِراطةياندندا بةميديا و

 دةبينني بة هةلَثيكاين بةجمؤرة .طرنطة زؤريبدياريكراومان لةدةستووركاردا

،  لةدةوروبةري خؤمان بةرثاكردوةمانئةم ضةند هةنطاوة لةيةك جوالنةيةك

خؤثيشاندانةكاين فيدراسيون لة ووتاين سويسرا، ئةملان، سويد، كة 

 بةرئةجنامي يةكطرتن منوونةيةكي بةرضاوي ئةم جؤرة كارانةيةو.. بةريتانيا

كخراو اليةن داكؤكي يو ِريكخراوبوومنانة هةربؤية دةبينني كة دةيان حزب ورِ 

 اوةستانةوة ثاشةنةتة سةنطةري ِرضو اين ثةنابةران دةكةن ولة مافةك

              . دذي يةنابةريةكاين ئةم حكومةتانةسياسةتة شةكردن بةك

وةو ان سةرةتاي دةست بةكاربووين ئيبةهيواين وةالمدانةوة بة ثرسيارةكةت

دةيان كةساين تربيت بؤ بةشداريكردن لة خةبايت بزوتنةوةي ثةنابةري و 

وةيةك كة هةست بة بووين ؤذانةمان بةشيطؤريين تراذيدياكاين ذياين ِر

   20.12.2007 يبوار عارف ِر.  ئينساين خؤمان و ماف و ئازاديةكامنان بكةين 
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يةتسكرتار ثؤسيت ناونيشاين  

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

دةتوانن ثةيوةندي بكةن 
 نةوةؤبةسكرتاريةيت فيدراسي

اطةياندين لة ابردودا سكرتاريةيت فيدراسيون دوو ِرلةهةفتةي ِر
وركياو ثةسةندكردين  حكومةيت ت تؤث بارانكردينثةيوةند

 .ياساي رؤذنامةطةري لةاليةن ثةرلةماين حكومةيت هةرميةوة 
سةرئةجنام حكومةيت توركيا دةسيت داية ئؤثراسيونيكي فراوان  

ناوضة سنووريةكاين  الدي لة 15زياتر لة و بؤردمان كردين 
كة بووةتة هؤي طيان لةدةست داين ضةند كوردستاين عرياق 

زيانكي زؤر بةخةلكي ئةم ناوضةيةو ةك و زةرةو هاوالتي
  ...!كاين جي يلني كة ناوضةوكات سةدان خيزان ناضاربوونها

اي ِريكخستين كاري لةم ِرؤذانةدا ثةرلةماين كوردستاين ياس
ة  ئةم ياساية بةرادةيةك دذي ئازادي، ثةسةندكردِرؤذنامةطةريي

نةرييت ( ضةمكي لةضةشين ثاراستين شةثؤليك، 

كراوةتة ضةمكي ) شي هةرمي طشيت و ئاساي

نةرييت طشيت و ئاسايشي ( لةضةشين ثاراستين 

( كراوةتة ضةمكي لةضةشين ثاراستين ) هةرمي 

ي زؤر كراوةتة ) نةرييت طشيت و ئاسايشي هةرمي 
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