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                                                                           2008ي دووةمي كانووين 6                                           عرياقي ثةنابةراين اسةريتسةر فيدراسيؤين هةفتانةي بالوكراوةيةكي ، نؤفيدراسي هةفتةنامةي

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

 !اودابردمانطي ِراالكيةكاين فيدراسيون لةماوةي دوو ضطؤشةيةك لة

  

   بةيانمانهاوِري ي ئةزيزثرسةنامة بؤ 

  :ئةزيزو خؤشةيست بةيان طيان 

طيان لةدةست داين دايكي خؤشةويستان بووة مايةي نيطةراين بؤ هةموو ئةزيزان و دؤستاين 
ةهاية بيستين ئةم هةوالَة بؤ ئيمةو زؤريك لة هةلَسوِراواين فيدراسيون كة سالَ. دوورونزيك

فيدراسيون  اواين وةك يةكيك لة هةلسورِِ ثي ي ئاشنان كةةنزيكةوة دةناسن وي ئيوة لنةخش
  B 4 بؤ الثةرة.... ،ريكخراوةدا توانيووتانة ض جيطةو ريطةيةكتان هةبيت لة كارةكاين ئةم 

  www.federasion.org  :بكةن ؤن سةرداين مالَ ثةِري فيدراسي

دا بة طرنطمان زاين كة طؤشةيةك لة كارو نلةم ذمارةي هةفتةنامةي فيدراسيو

قي لةماوةي دوو ضاالكيةكاين فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين عريا

  زياتري مانطي رابردودا خبةينة روو بةمةبةسيت ئاشنابووين هةرضي

  ! لة طؤِريين ذياين ثةنابةراندا ئةم ِريكخراوةو دةوريخؤينةران بة كارةكاين 

  !تؤش دةتوانيت ئةم ريكخراوة بةهيز بكةيت 

 رخان تةمناناسيويدرةي فةنامهةفتةي ذمارئةم 

 يكةيةشؤطلةثي  سةرةكيةوةيدانِرئاو بؤ كرد

 وود يةوامةل نسيويدرا فيناكةيكالاض وراك

 ردينكيرةبار يةنزابر لةزياتةو ، ادودربار يطنام

  .دا ةيةورةةم دئ ةكاينطرتنمانن و انداثيشخؤ

 ةراينخوينةي و ئيك لةؤرياي زنيدلَة بةك

 ةندةم ضةي ئةماوة لرن ك ئاطادانامةةفتةه

 يناواروسلةه و يرةبار اردودابِرطةي مان

  ووةوونةؤبو كينارسيم ِرون كؤدةيا نويسارديف

دين ةيان راططاي دةزةيانو دداوةجنامن ئةرياديدا

و تن يكةوضاوث و ثؤرترا اسةريسةرترةو طةو

ين رةكابةجؤجؤرةكية ضاالن وياندطةرا

و حزب يان  دة.تةوةردوةالوكن باسيوفيدر

نايؤخي شطريين ثنساو ئيسي  سيااوةيكخرري 

ن اسيويدرين فيةكاكضاالن ومثةيكةؤب

 ينَالية و كةس هيضؤِر ئةموريتكةاندوةو بطةيرا

م ة ئة ككاتية باستِرةو شا لت حاوانينات

 واركتسهةلَي بةرةنك اليةتة بووخراوةكيِر

ين ةراةنابسي ثنووضارةن و  ذياسةرر لةريطةكا

      .اقيريعووردك

م ت لةبوونام ئةند بة تؤشت ري دةكبؤية

بةم ندا ردنتازي كشانا الَةثلةدا خراوكيِر

ؤ ب ةوةتينيههةلَكيش اويهةنطكات هاوانةوة كار

ة ةي كانانينسةو ئئ ة ذيايندن لتكرخالةدة

  !مانةيةكو الهةموين  كردكاريهاو بةتيانويسيث
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 / 11 / 9لة رؤذي / خؤثيشانداين سويسرا 

 كةس كة لة شارة 150 بةبةشداري 2007

 كؤووبوونةوة ، لة بريين جياجياكاين سويسراوة

 . خؤثيشاندانيكي سةركةتووانة بةِريخراثايتةخت

سةرةتاي خؤثيشاندانةكة لة هايطةر ثالتسةوة 

( كاروباري ثةنابةري بة دورمشي بةرةو وةزارةيت 

مانةوةو مايف ثةنابةري بؤ ثةنابةراين عرياقي، 

كة بة ) كوردستاين عرياق ئارامي ودلنياي تيانية

شايةين باسة لة .زماين ئةلََماين دةطوترايةوة 

خؤثيشاندانةكةدا نووينةري ِريكخراوي سانس 

فرؤنيت ونوينةري ِريكخراوي ئاوطن ئاوف، 

دواي طةشتين خؤثيشاندةران . نبةشداري بوو

بؤ بةردةم وةزارةت وةفديكي فيدراسيون كة 

ثيكهاتبوو لة ئةمحةد عةيل، جةمال كؤشش، 

ئيسماعيل شيخؤ ، بالستةر طالت سكرتري 

ِريكخراوةي سانفرؤنيت وئةندام ثةرلةماين زؤريخ 

هةرةوةها وةفدي ... لةطةل وةزارةيت كؤبوونة

ثرسي فايلي عرياقي وةزارةتيش ثيكهاتبوو لة بةر

وبةرثرسي بةشي ثةيوةنديةكان كؤكردنةوةي 

ثاشان وةفدي فيدراسيون لةسةر ضةند . زانياري

خالَي سةرةكي ثيانداطرت كةبرييت بوو 

لةِراطرتين هةلَويست وهريشي دذي ثةنابةري 

حكومةيت سويسراو بِرايارة تازةكاين سةبارةت 

ين  ثةنابةراين كوردستابة كوردستاين عرياق و

دواي زياتر لة سةعاتيك لةقسةوباس ...عرياق

وةفدي وةزاةرت ناضار بوو كةبةلَين بدةن ِريطة 

ضارةيةك بؤ كيشةي ثةنابةران كوردي عرياقي 

بدؤزنةوةو هيض كةس بة زؤر نةنيرنةوة مةطةر 

شةيةكي زؤر تايبةيت بيبئةوةشيان ِراطةياند . كي

 بةسةر ئةم كة ئيمكاين هةية لة ئايندةدا ئالَوطؤِر

 نووينةراين فيدراسيونيان وة. بِريارةدا ينريت

دلَنياكردوة لةوةي كةسةرو خؤيان لةم كيشةو 

 داواكاريانة ئاطاداردةكةنةوةو ثاش تاوتؤي

  ...كردين بة ِرةمسي وةالمي فيدراسيون دةدةنةوة

 كةس لة 50 نزيك بة 11-16ِرؤذي 
بةردةم هيلي ئامساين زاطرؤس لة شاري 

   !فرانكفؤرت نارةزايةتيان دةربري

  

  

  

  

  

كارواين مافةكاين  ينيةذةي كةمثلةدري

ثةنابةران وكؤضبةران وِريكخراوي 

 ناو سنورطةجناين يبلةئةلَمانيا لةثي 

 اين عرياقيبةرطري لةمافةكاين ثةنابةر

  ثةنابةران بؤكوردستان يذبةطيرِانةوةدو

كةس  50 نزيك بة 11- 16ِرؤذي 

لةنؤينةراين ريََِكخراوة ثةنابةري و 

ئينساين وخةلَكي ئازادي خوازي 

ئةلَمانيا  خؤثيشاندانيكي ناِرةزايةيت 

يان بردة بةردةم هيلَي ئامساين زاطرؤس 

  باسةيةينشا.....لة شاري فرانكفؤرت

ذة بةم كةمثينة  دريةثةين كةم ئةمكة

بدري تا جي بةجيكردين خواستةكاين 

هيلَي 1:ئةم كةمثينة كة برييت ية لة

ئامساين زاطرؤس رازي نةبن تيكت 

بفرؤشن بةحكومةيت ئةلَمانيا بؤ 

-2. ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةران 

دةست بةجي هةر تيكتيك بؤ طيرانةوةي 

بةزؤري ثةنابةران فرؤشراوة 

 .يا  هةلَبوةشينةوة  بةحكومةيت ئةلَمان
ìììììììììììììì
ìììììììììììììì  

 

بةردةم ِريكخراوي كؤمسيوين باالي نةتةوة 
يةكطرتووةكان بؤ كاروباري ثةنابةران لةبةريتانيا 
  !دةكريتة مةيداين نارةزايةيت دةبريين ثةنابةران 

 فيدراسيوين سةرتاسةري 2007 / 11 / 9ِرؤذي 

ارةطاي ِريكخراوةي خؤثيشاندانيكي بردة بةدةرم ب

كؤمسيوين باالي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري 

خؤثيشاندةران بة دورمشي  )  UNHCR( ثةنابةري 

عرياق نا ئةمنة ، كوردستان ناجيطريةو نائةمنة، مايف 

ثةنابةري مايف ئينسانة نا بؤ ديثؤرتكردنةوةي نا بؤ 

طرتووخانة دةستبةسةري ثةنابةراين عرياقي بةزماين 

ثاشان وةفديكي خؤثيشاندانةكة . ئينطليزي دةووتةوة 

دةشيت جةمال ، سامان سةردةم، نوري ( ثيكهاتبوو لة 

ضاويانكةوت بة ) بةشري، كارن جؤنسؤن، ئاسؤ طؤران

لة ِريكخراوي   )  Brian Larkin(  بةِريز 

كؤمسيوين باالي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري 

يمزاي ناِرةزايةيت  ئ5000هاوكات . ثةنابةران

( دةربِرين كة خواستةكاين ثةنابةراين تيدابوو لةوانة 

ِراطرتين دةستبةجيي سياسةيت ديثؤرتكردنةوةي 

ثةنابةران بؤ كوردستان، بةِرةمسيةت ناسيين مايف 

ثةنابةراين كوردي عرياقي، ئازادكردين  ثةنابةري بة

هةروةها هاوثيض نامةيةكي سكرتريي ) زيندانيةكان

سكرتريي نةتةوة ) بان كي مون ( سيون بؤ بةِريز فيدرا

يةكطرتووةكان تةسليمكراو نوينةري ِريكخراوي 

ناوبراو ِرايطةياند تةواوي ئيمزاونامةكان دةطةيةنيت 

شايةين باسة لةم خؤثيشاندانةدا  ...بةشويين مةبةست 

نووينةري كؤمةلَةي كوردي لة دؤنكاسةرو نوينةري 

ين دذي راسيزم وفاشيزم، كةمثةيين ِريكخراوةي كةمثةي

ةيوةندية دذي ناردنةوةي منداالن، ثةميانطةي ث

 NO SWEAT نذاديةكان، ِريكخراوةي

نووينةري ضةندين  و )No Borders(ريكخراوةي

ِريكخراويتر لةشاري دؤن كاسةرةوة بةشداري كرد 

وثةيامي هاوثشيت خؤيان بؤ كةمثةيين فيدراسيون دذبة 

   . ثةنابةراين كورد دووثاتكردوة ديثؤرتكردنةوةي

  

 !ان و هاتنةمةيدامنانداية زةكامنبةدةستهيناين خواستةكامنان و سةركةتنمان لةطرةوي يةكطرتين ِري

 2008 ي كانووين دووةمي6                                                      - 2 -   الثةرة                                                               نفيدراسيو هةفتةنامةي

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نامةي ثريؤزباي سايل نوي  

هاوِري طيان، دةشيت ، سآلو هاوِريي ئازيزو ماندونةبن 

جةمال، سوثاس بؤ ئيمةيلةكةت، دلَخؤش وخؤشحالَ 

  .بووم بةناردين ئيمةيلةكةتان، سوثاستان دةكةم

هاوِري، دةمةوي لةريي بةِريزتةوة سآلوو ثريؤزبايي 

ردوو دةزطاي رؤذنامةي يةكة بةيةكةي ستايف هة

بطةيةنينة ) زةمحةتكيشان(وراديؤي ) ئاآلي ئازادي(

تةواوي ئةندامان وهةلَسوِراواين فيدراسيؤين 

سةراسةري ثةنابةران وسآلوي ماندوونةبوونييان 

  .ئاراستة دةكةين

هاوِري طيان ئيمة وةك ضؤن تا ئيستا دةبينني ئيوة 

نةتة لةفيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةران، بوو

النةيةك وبوونةتة اليةنيكي زؤر طرنط بؤ داواكاري 

وداخوازييةكاين ثةنابةران وشيلطريانة كارتان كردووة 

دا بةهةمان 2008لةو ثيناوةدا، دلَنياشني كة لةسالَي 

حةماس وطِروتينةوة زياتر بةردةوام دةبن لةو 

جاريكي تر سآلوو ثريؤزبايي سالَي نويتان .رووةوة

ةين وضاوتان ماض دةكةين ودةسيت ماندوو ئاراستة دةك

 2007نةبوونيتان دةطوشني، هيواداريشني سالَي 

سالَي كؤتاييهاتين مةينتييةكاين ثةنابةران بيت 

  .يش هاتنة دي خةونةكاين ثةنابةران بيت2008و

ثريؤزبايي خؤمان لةهةردوو دةزطاي رؤذنامةي ئاآلي 

  .ينةوةئازادي وراديؤي زةمحةتكيشان دووبارة دةكة

   سليماين1/2008/هيرش شؤِرش  
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 هةزار كةس بةشداري كرد5000لة مارشي شكؤداري زوريخ بة ديفاع لةثةنابةران زياتر لة 

ثةنابةران لة ديفاع مةزين ،مارشي ِراسيسيت دذي هاوثشيت مارشي ، زوريخ شاري شكؤداري مارشي
سويسرا بةكؤمةلَطاي خؤي دةنطي ويسرا،س واليت ثةنابةري ياساكاين دذي مارشي مرؤظ، مافةكاين

فيدراسيوين كةس هةزار 5000لة زياتر بةبةشداري 2007 / 11 / 17 ِرؤذي. دةطةيةينَ
بةدةم زورحية شاري ثالسيت لةهلظاتيا تر ِريكخراويكي ضةند و سويسرا / عرياقي ثةنابةراين سةرتاسةري

نيشتمان، ئةمِرؤ بؤ نا سنور، نابؤ ( درومشي بة تبةِريكة زوريخ شاري ناوةندي بةرةو هوتافكيشانةوة
دةميننةوة ثةنابةران  لي رةمبيننةوة هةموو دةيب ، نية ناقانووين ئينسانيك هيض) ثةنابةري مايف بؤ بةلَي

ِراطةياندن دةزطاكاين لة زؤر كؤمةلَيكي ، خرؤشاندبوو زورخيي شاري تةواوي بة) بِروا دةيب وبلوخةر
مارشةكة شاردا بةناو طةران سةعاتيك بة نزيك وايد....دةطرت مارشةكةيان ووينةي و ئامادةببوون

 قسةوباسيان ِريكخراويكيتر وضةند فيدراسيون نوينةري دواتر ثالتس، ليظتيا بةرةو هةلَطةِرايةوة
ليزيئينط زماين بة هاتبوو لةلةندةنةوة ... فيدراسيون سكرتريي جةمال دةشيت. كرد خؤثيشاندةران

  . كرد ئامادةبووان بؤ قسةي

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±  

فيدراسيوين ثةنابةران لة   1/12/2007تاوةكو  29/11/2007 رؤذاين لة
 Canadian council forكةنةدا بةشداري كؤنفرانسي ساالنةي ريكخراوي

refugees(CCR)   كؤلَينةوة و س30كرد كة زياتر لةيميناركرا  لي .. .
كةنةدا لة لة  UNHCR  نوينةري Assadi MR. Jahanshah  رةتاسة

كردين كؤنفرانسةكة ووتةيةكي ثيتيدا تةئكيدي شكةش كرد كةدةست ثي
لةكؤتايدا هةموو ....رياقي كردةوةلةسةر يارمةيت داين ثةنابةراين ع

 اليةن جةالل سةعيد نوينةري بةيةك دةنط برياريكمان ثةسةندكرد كة لة
 هةلَسوِرايكي  Glynis Williamsبةراين عرياقي وفيدراسيوين ثةنا

كةبةشيك لةم بريارنامةية بةم شيوة بوو ... كةنةدية لةناوضةي مؤنتريال 
حكومةيت كةنةدا فشارخباتة سةر ئةو ووالتانةي كة ضيدي ثةنابةري  - 1: 

كؤمةكي مادي - 2 . هةر بيانويكدا ديثؤرت نةكاتةوةكوردي و عرياقي لة ذير
ِراستةوخؤ يان ناِراستةوخؤ بؤ ثةنابةراين عرياقي لة ووالتاين مةعنةوي و

 داواي بة ثةلة لة -3.ؤرترين ثةنابةر ِروو تيكردوون سورياو ئؤرودن كة ز
حكومةيت كةنةدا دةكةين كة سنوورةكاين خؤي بةتايبةت لةطةلَ ئةمريكادا 

 - 4. اتةوة كةداواي ثةنابةري دةكةنبةِرووي ثةنابةراين عرياقيدا بك
لةِريطةي ة ذمارةي ثةنابةراين عرياقي ض ئةوانةي كوةرطرتينبةرزكردنةوةي 

UNHCRنة سةفارةتةكاين كةنةداو يان ئةوانةي ِراستةوخؤ لةدةدري  
 دين بؤ كةنةدا كة لةسةر حيسايب ثةنابةري privet sponsorshipِريطةي 

راكردين مةعامةلةي نيشت ئاسان كردن و- 5 .ووالتاين تر نةيبخيةجي  
 بةرزكردنةوةي ئاسيت ووشياري - 6ةنابةراين عرياقي لةكةنةدا   كردين ث

ِرووي رمةيت داين ثةنابةراين عرياقي بةتايبةت لةخةلَكي كةنةدي بؤ يا
 دةبيت حكومةيت كةنةدي ثرؤسةي موعامةاليت - 7.سثانسؤري تايبةتيةوة 

رةيت كؤض ةرارة تازةيةي كة وةزاثةنابةري عرياقي دوانةخا بةهؤي ئةو ق
ت لة يةكطرتنةوةي خيزاين عرياقي، تيد داواكراوة ثةلة بكريوثةنابةري كة

 دةولَةيت - 8 . وة ثةرتوو بالوبوونبةهؤي وةزعي تايبةيت عرياقةكة
كةنةدي بةرثرسياريةيت زياتر لةخؤي نيشان بدات لة بةرامبةر  

UNHCRوان بؤ ئةوة ثةنابةرة فةلةستينيانةي كةلةكةمثي ني

ي ت و سالَش سالوتان يلَ بيرش شؤِري هيز هاوِريبةِر

تان ثريؤزبي تنؤي!   

سؤثاسي ةة سكرتاريةيت فيدراسيونةومةش لئي 

 ستايف هةردوو سؤزانةو ثيزانيينلَ دهةلَويسيت

وراديؤي ) ئاآلي ئازادي(دةزطاي رؤذنامةي 

 دةكةين و بةهيواي بةردةوام بووتانني )زةمحةتكيشان(

لة ثشطريي و هةلوست نوواندن سةبارةت بة ذيان و 

 لةاليةن سكرتاريةيت!       ةران كيشةكاين ثةناب

 2008 / 1 / 3ِريبوار عارف /  فيدراسيونةوة
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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 

هةوالَ  خبويننةوةو بيطةيةنن بةدؤستان وئاشناياين دةوروبةرتان، ِراثؤرت وفتةنامةي فيدراسيؤن هة
 و دةطرين لةبةرضاويان  بةدلَنياي،  خبةنةِروو شنيارةكانتانثي ثرسيارو و بنرين بؤ خؤتاينوضاالكةيةكاين 

        Tel: 00358 440464905  رفعا ِريبوار نؤفيدراسي هةفتةنامةي سةرنووسةري  ! دةدةينةوة وةآلميان

  نؤراسيفؤرمي ئةنداميةيت لة فيد

   :ناوي سياين 

   :ميذووي لةدايك بوون 

   :و ووالتناوي شار 

  ناونيشاين شويين نيشتةجيبووين ئيستة

  : ذمارةي تةلةفون 

   : يا ذمارةي فاكسئيمةيل

دةتوانن ثةيوةند بكةن بة 
 سكرتاريةيت فيدراسيونةوة 

   ذةي هةية ثةنابيةراين كورد لة بةريتانياوة دريديثؤريت 

هيمن حةسةن ئةمحةد ثةنابةري كوردي عرياقي لة طرتووخانةي ئؤكننت لة كامربيج وة 

ة  دةقيق4,25 اتذمير 2008 /1 /12- 11ثةيوةندي كرد بة فيدراسيونةوةو ِرايطةياند كة ِرؤذي 

بةكايت لةندةن ديثؤريت كوردستان دةكريتةوة لة ِريطةي ئةردنةوة ، بة ثيي زانياري تيكتيكت 

ئةوةشي .  بطاتة فرؤكةخانةي نيودةولةيت هةويل2008َ. 12كة درواثي، وا بِريارة ِرؤذي 

ِراطةياند كة ناردنةوةي بة زؤرةو لةسةر خؤاسيت خؤي نييةو هةروةها ذمارةيةكي ديكةش 

لة ِراطةياندِيك كة بةرةي دذي . دا هةمان ضارةنووسيان هةية  بةران لةم طرتووخانةيةلةثةنا

تةواوي ِريكخراوة اوا لةديثؤريت ثةنابةران بؤ عرياق وينةري بة فيدراسيون طةشتووة د

ئينساين وثةنابةري و ِريكخراوةي يلَ بوردين نيودةولةيت دةكات نامةي ناِرةزايةيت بنيرن 

و )هيمن حةسةن( ناوخؤي بةريتانيا و داواي دةست بةجي ِراطرتين ديثؤريت بؤ وةزارةيت 

  . سياسةيت طيِرانةوةي بةزؤري ثةنابةران بكةن بؤ كوردستان 

بةم ذمارة  دةتوانن نامةي ناِرةزايةتيكانتان ئاراستةي وةزارةيت ناوخؤي بةريتانيا بكةن

  0044207354745: فاكسة 

ةربؤية ئةم كارةساتة بووة مايةي ه. ..ي ثرسةنامة بؤ هاوري بةيانةوثامشا

 انكردمنبةشداري و تةنطيدلَيت هةموو اليةكمان هةربةو بؤنةوة و نارةحةدلتةنطي 

دؤستان  و هةموو ن و  خيزانةكةتاهةموو ئةنداماينبةخؤت و بةثرسةيةدا لةم 

ةنني و هيوادارين كة وةك بةشداريك لةم ثرسةدا خؤشةويستاين دايكيت رادةطةي

ر عارف لة بايت سكرتاريةيت   ريبوا.لةثال دةسيت خؤتاندا مبان بيننةوة 

  2008. 1 .4/   فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي 

 

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

  !ببةخشريت   تا لة داين ئابوونةوةي ساالنةي فيدراسيون فيدراسيون ئاطاداركاتةوة

   Qناتوامن ئابوونةوةي ساالنةي فيدراسيون بدةم     R  بوونةوةي ساالنةي فيدراسيون بدةمدةتوامن ئا

 فيدراسيون                         واذؤ  كات و شويين داواكردين ئةنداميةيت 
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