
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

  4 - 3 ذمارة  

                                                                           2007 ي كانووين يةكةمي –2                                         عرياقي ثةنابةراين سةراسةري فيدراسيؤين هةفتانةي بالوكراوةيةكي ، فيدراسيون هةفتةنامةي

INTERNATIONAL FEDERATION OF IRAQ REFUGEES-IFIR 

 ثةنابةران لةمافةكاين داكؤكيكردن بؤ كةس هةزاران
  !تةنيةوة سويسرايان لة برنيا شةقامةكاين

 كةس خؤثيشاندان دةباتة بةردةم 50نزيك بة   /ئةملَان
  هيلَي ئامساين زاطرؤس لةفرانكفؤرت

لةدريذةي كةمثيين كارواين مافةكاين ثةنابةران وكؤضبةران 

وِري ناو بةرطري سنوركخراوي طةجناين يبلةئةلَمانيا لةثي 

لةمافةكاين ثةنابةراين عرياقي ودذبةطيرِانةوةي ثةنابةران 

كةس لةنؤينةراين  50 نزيك بة 11-16بؤكوردستان، ِرؤذي 

ريََِكخراوة ثةنابةري و ئينساين وخةلَكي ئازادي خوازي ئةلَمانيا  

دة بةردةم هيلَي ئامساين خؤثيشاندانيكي ناِرةزايةيت يان بر

بةرثرسي ئةم كةمثينة . زاطرؤس لة شاري فرانكفؤرت

بةسكرتارييت فيدراسيؤين ِراطةياند خؤثيشاندةران بة درؤمشي 

لة ئيستطاي قيتارةوة بؤ ) ديثؤريت ثةنابةران بؤ عيراق ِراطرن (

بةردةم ئؤفيسي هيليي ئامساين زاطرؤس بةريكةوتن،ثاشان 

 4  بؤ اليةرة D..ةند ِريكخراو نؤينةراين ض

  :خبوينةوة باباتة ئةم ذمارةيةدا لةم

 نؤينةراين سي حزيب سويد، ثيشنياريك دةخةنة -1

 .....         ن سةبارةت بةطؤريين ياسايثةرلةما بةردةم

 .  ةنابةراين عرياقي و ئةفغاينسويد لةثةيوةند بة ث 2 - 

!                           .....ثةنابةراندا تكردنةوةيديثؤر ِرؤذي سالَ لة با - 3

 .    ابةري كوردي عرياقي لةزيندانةوة ثةن19نامةي  - 4

...   كةس لةشاري يةظلة100 خؤثيشانداين نزيك بة -5

بالودةكاتةوة ... رؤذنامةي طارديان نامةي هاوبةشي -6

......        كؤبوونةوةي طشيت فيدراسيون لة سويد -7

  .....  هةوال و ضاالكيةكاين فيدراسيون  -8

   !مةوةيةة دةست ئيشةقام ب

هةفتةي ِرابردوو بينيمان كة ضؤن ئاثورةي مارشي 

هةزاران كةسي شةقامة سةرةكيةكاين شاريكي هةذاند 

كة حزبة ِراسيست ونذادثةرستةكان دةيانةويت هةويةيت 

.     ئينساين و ئازادخيوازي كؤمةِلطاي تيدا بسِرنةوة 

يوريخ بةالم ئةوةي ئةم ِرؤذانة لة شةقامةكاين شاري ز

بة ديدي دةكةين دةنطيكي ترة كة دةويت بلَيت ثةنابةران 

تةنيانني، دةيةوي بلَيت نيشتمان ئةو شوينةية كة مرؤظ 

هةربؤية . كاري تيدا دةكات و ذياين تيدا بةسةر دةبات 

هةزاران كةس لةسةر شةقامة طشتيةكاين ئةم شارةدا 

 نابؤ سنور، نابؤ نيشتمان، بةلَي بؤمايف(دةلني 

ئةم دةنطة دةنطي بةرةيةكي ئينسان وئازادي ). ثةنابةري 

خوازة كة داكؤكيكردن بةمافةكاين ثةنابةران تةنيا 

مةيدانيكي هةلسوِران و داكؤكيكردنيانة لة ماف و 

كةبةتةواي ئازاديةكاين هاوالتياين ئةم كؤمةلطاية 

تواناوة لة ثشت نارةزايةيت دةربرينةكاين ثةنابةران  و 

     6 بؤ الثةرة  D... !اين فيدراسيوندان نةكةيكةمث
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 هاوثشيت مارشي ، زوريخ شاري شكؤداري مارشي

 و ثةنابةران لة ديفاع مةزين ،مارشي ِراسيسيت دذي

 ثةنابةري ياساكاين دذي مارشي مرؤظ، مافةكاين

 سويسرا بةكؤمةلَطاي خؤي دةنطي سرا،سوي واليت

 بةبةشداري 2007 / 11 / 17 ِرؤذي .دةطةيةينَ

 سةرتاسةري فيدراسيوين كةس هةزار 5000لة زياتر

 تر ِريكخراويكي ضةند و سويسرا / عرياقي ثةنابةراين

 هوتافكيشانةوة بةدةم زورحية شاري ثالسيت لةهلظاتيا

 ( درومشي بة بةِريكةت زوريخ شاري ناوةندي بةرةو

 مايف بؤ بةلَي نيشتمان، ئةمِرؤ بؤ نا سنور، نابؤ

 هةموو دةيب ، نية ناقانووين ئينسانيك هيض) ثةنابةري

) بِروا دةيب وبلوخةر دةميننةوة ثةنابةران  لي رةمبيننةوة

 كؤمةلَيكي ، خرؤشاندبوو زورخيي شاري تةواوي بة

 وينةيو و ئامادةببوون ِراطةياندن دةزطاكاين لة زؤر

 سكرتريي عةيل ئةمحةد. دةطرت مارشةكةيان

 سويسرا / عرياقي ثةنابةراين سةرتاسةري فيدراسيون

 ثيشةوةي لة مةزنة مارشة ئةم ِريكخةراين لة يةكيك

 دةوةتةوةو شعارانةي ئةم بةبلَندطؤ خؤثيشانداران

 فيدراسيون وشيعارةكاين ثالكات...شاري خةلَككةي

 شةقامي سةرجني ةوةخؤثيشاندانةك ثيشةوةي لة

 كردين ِرابةرايةيت دةوري ِرادةكيشاو زورخيي

 طةران سةعاتيك بة نزيك دواي. دةبيين مارشةكةي

 ليظتيا بةرةو هةلَطةِرايةوة مارشةكة شاردا بةناو

 وضةند فيدراسيون نوينةري دواتر ثالتس،

. كرد خؤثيشاندةران بؤ قسةوباسيان ِريكخراويكيتر

 لةلةندةنةوة ... فيدراسيون يسكرتري جةمال دةشيت

 ئامادةبووان بؤ قسةي ئينطليزي زماين بة هاتبوو

 هةلومةرجي بة ئاماذةي لةباسةكةيا دةشيت. كرد

 كرد، بةتايبةيت وكوردستان بةطشيت عرياق سةخيت

 مةيداين بووتة عرياق ضؤن كة لةوةكرد باسي

 بة بووة كؤمةلطاش و بةيةكةكان دذ هيزة جةنطي

   بةرةيةكي كردكة داواي شةِرةو ئةم قورباين

  

  

  

  

  

  

 ياسايانة ئةم دذي وةستانةوة بؤ ئةوروثا لة بةهيز

 ثةنابةراين وةزعي لة باسي بةطشيت دواتر ، ثيكبيت

 خستةسةر تيشكي و ئةوروثادا لة كرد عرياقي

 بة لةكؤتايشدا. مةيدانةدا لةم فيدراسيون هةلَسوِراين

 نا و عرياقي ثةنابةراين مانةوةي بؤ بةيل درومشي

 باسة شايةين. هينا ثي كؤتاي قسةكاين بؤطةِرانةوة

 كةس هةزاران خؤثيشاندةراندا ضةثلةِريزاين لةنيو

 لة ئاثورةيةك. دةوتةوة بةدوادا درومشةكانيان

 جديان ثيشوازيةكي دلَطةرم و نارازي خةلَكي

 سةعات 3 لة زياتر دواي. كرد دةشيت لةقسةكاين

 تازةي ياساي بة مبةربةرا نيشاندان نةفرةت

 . ثيهات كؤتاي مارشةكة سويسرا حكومةيت

  سويسرا / عرياق ثةنابةراين سةرةتاسةري فيدراسيوين

bbbbbbbbbbbbbb  

 ي11/2007/ 9 شكؤداري خؤثيشانداين دوابةدواي

 و سويسرا ثةنابةري كاروباري وةزارةيت بةردةم

 دانيشتني ضةند دواي و 11 / 17 وينةي كةم مارشي

 سويسرايةكان اليةنة ِريكخراو لةطةلَ بوونةوةكؤ و

 دذي لة نارةزايةيت ئيمزاي سةدان وكؤكردنةوةي

 ثةنابةراين بة سةبارةت سويسرا دولةيت تازةي سياسةيت

 وطفتؤطؤي ضاوثكيةوتن و عرياق كوردستاين

 / 15 لةِرؤذي. راديو ِرؤذنامةو لة زؤر كؤمةلَيكي

 كؤنفراسيكي زيوريخ لةشاري 07 / 11

 لة فيدراسيون سكرتريي عةيل ئةمحد بؤ ِرؤذنامةطةري

 ئاوطن كخراوةيِري بةرثرسي ميخي ستيظان و سويسرا

  ئةملاين زماينبة كة لؤرا اديوِر. بةسرا ئاوف

 و فؤرظريت بالوكاوةي و بالودةكاتةوة بةرنامةكاين

 حزيب و ئيس يب هةفتةنامةي و سويسرا كاري حزيب

   دواي ،ئامادةبوون سويسرا دميوكرايت يالسيول

كوردستان هةلومةرجي لةسةر كورت قةسةوباسيكي

ئةمح ئاراستةي عرياق كوردستاين ثةنابةراين و وعرياق

11 / 16 رؤذي. وةالميايةوة ئةويش كراو عةيل

جةمال دةشيت لة ثيهاتبوو كة فيدراسيون لة هةئيةتيك

عرياقي ثةنابةراين سةرتاسةري فيدراسيوين سكرتريي

لةطةلو رتاريةتسك ئةندامي كؤشش جةمالو

سةوز حزيب لة زؤريخ ثةرلةماين ئةندام بالتةسةرطالت

فيدراسيون وةفدي كؤبوونةوةدا لةو كؤبوونةوة

ئةوو عرياق سياسي وةزعي رةتسةبا كورد باسيكي

بةِروو وِرو عرياقي ثةنابةراينكة سةختةي ةهةلومةرج

وة ،يتتايبة بة سويسراو بةطشيت ئةوروثا لة بوتةوة

ثشتيواين هاوكاري دري هةول كة كرد داوايان

يينبةدةست بؤ كانيان سويسراية واليةنة ثةرلةمانتاران

جةمال دةشيت نامةي كة دا بةليين طالت بةريز

كخستين هةويلو سويرا ثةرلةماين تةبطةيةنيديدار ِري

لةثةرةلةمان كة خاتداريةكب حزبانة لةطةل

سويسري هيجرة وةزتريي لةطةل يةكيش كؤبوونةوةو

سكرتريي 11 / 18 ِرؤذي . ئايندةدا لة ِريبخات

جةمال دةشيت لةطةل كؤبوونةوةيةكي فيدراسيون

 شارةكان لة بةشيك نوينةراين تيدا كة بةست

ةدئةمح سةرةتا. بةشداربوون هةلسورِاوان لة ككؤمةلي

ثيشكةش دةورةيةي ئةم ضاالكيةكاينراثؤرتيكارو عةيل

 دةستنيشانكرد ئيجابيةكاين و سيب يةنةالو كرد

تيبيةنيةكاين و سةرنج ثرسيارو ئامادةبووان دواتريش

وئةمحةد كؤشش جةمال لةاليةن وةالميان وِرو خستة

باسيكي كؤبوونةوكة دوةمي بةشي, درايةوةثي عةيل

ئيستاي هةلومةرجيبة تسةبارة بوو جةمال دةشيت

 وةنفيدراسي كةمثيةينو وردستانك و عرياق

ثةنابةران مايفلة بةرطري بؤ اينئيقداماتةك

ئايندةي كارةكاين سةرنةخشةو لة كردوةوةتةئيكيد

ثةنابةران ِريكخستين ثيويسيتو سويسرا لة راسيونفيد

كردين هاوئاهةنطيو وسرياس ريطةي لة باسليةوةكرا

 ِراطةشنت دةستو ثةنابةري وبزواتنةوةي ةنابةرانث

   ... بنكةو و كردنيان وكؤمةك ةثةناب كؤمةمثيةةاين

سويسرا لة عرياقي ثةنابةراين سةرتاسةري فيدراسيوين

19 / 11 / 2007  
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 / 20 لةبةرواري ِرؤذةداو لةم هةر لةمةوثيش سالَ دوو

 15 جار يةكةمني بةريتانيا حكومةيت 2005 / 11

 هةر لة دوور زؤرو بة هةر نةك ، كوردي  ثةنابةري

 ئةسريي وينةي بة بةلَكو ، خؤيان يئارةزوويةك و خواست

 تةيارةي بة جةنطةوة مةيدانةكاين دةستةبةسةراين و جةنط

 و ثيكردن سوكايةيت بة بةستراوةو  بةدةست و جةنطي

 دثيؤريت ئينساين نا درندانةو زؤر شيوةيةكي بة و ئازاردان

 بةداخةوة بةالَم. كردةوة  هةولير دةولَةيت نيو فرؤكةخانةي

 بةريتانيا حكومةيت كة نةبوو جار دواين اوتةني ئةمة

 ثرانسيث هةر لة دوورة كة ِريطاية و ِرةوشت بةو ثةنابةران

 ديثؤريت ثةنابةران شارستانيةوة و ئينساين بنةمايةكي و

 بةم وةجبةي سي ئيستا تا بةلَكو دةكاتةوة، كوردستان

 جاري ضةندين ، كردؤتةوة كوردستان ديثؤريت شيوةية

 لة شيوةو هةمان بة تري ثةنابةري دةيان يداوهةولَ تريش

 ئةطةر بكاتةوةو عرياق كوردستاين ديثؤريت ِريطةوة هةمان

 سةراسةري فيدراسيوين هةلَويستطرتين راوةستانةوةو

 حزب دةيان كردين وثشتطريي عرياقي ثةنابةراين

 نةقابةي و دؤست وئينسان ثةنابةري وِريكخراوي

 سةدان ئاماري هةر نةك ئةمِرؤ شك يب نةبوواية كريكاري

 ، دةبوو لةبةردةستماندا ديثؤرتكراوة ثةنابةري هةزار و

 هةلَويسيت بةلةبةرضاوطرتين كة ئةوةية هةقيقةت بةلَكو

 بؤ بوونيان ئامادةباش و ئةوروثا تري وولَاتاين لة زؤريك

 بؤ كوردزمان ثةنابةري هةزاران ديثؤرتكردنةوةي

 طشتطريي بةرضاو وشتيكيِرة دةبووة عرياق كوردستاين

 فرسةتيكي لة سالَة دةميك كة ووالَتانةي ئةو هةموو

 ووالَت بؤ ثةنابةران ديثؤرتكردنةوةي بؤ دةطةِرين طوجناو

 بوون ئةمن نا يةكةمي بةرثرسي خؤيان كة ناوةضةيةك و

 سةدان و دةيان تيدا كة شةِروكوشتاريكن و كاري ويران و

   !بوون هةندةران ووكردنةِر بة ناضار ئينسان هةزار

طةي لة و جةنط ئةسريي وينةي بة بةريتانيا حكومةيت بةلَيري 

 ثةنابةراين لة ذمارةيةك يةوة جةنطي فرؤكةي

 برياري كردةوةو عرياق كوردستاين ديثؤريت بةكةلةبضةكراوي

 لةمايف كاتة ئةو تا كة كورد ثةنابةريكي كةدواين وابوو

 لةكوردستانيشةوة و بكاتةوة ثؤرتدي نةببوو بةهرمةند ثةنابةري

   . كرد وةرطرتنةوةيان لة ثيشوازي هةريم حكومةيت بةداخةوة

  

  

 سةراسةري فيدراسيوين كة ئاطادارن خؤتان هةروةك 

 بة بةرثرس اليةنيكي ريكخراو تةنيا وةك عرياقي ثةنابةراين

 بةريتانيا حكومةيت هةلَويستةي بةم دذ شيوة ليربوانةترين

 ئينسانيةدا دذي سياسةتة ئةو ِرووي لة ثةردةي يةوةراوةستا

 بةرثاكردة فراواين نيونةتةوةي كاراو كةمثينيكي و هةلَمالَي

 راطرتين دةست هؤي بووة هةر نةك خؤشحاالنة كة

 نسةدا كردنةوةي ديثؤرت بة لةبةرامبةر بةريتانيا حكومةيت

 هؤشيار ةلَكوكوردزماندا،ب ثةنابةري وهةزاران

 ووالَتانةي ئةو هةمووبؤ بوو وجديش طرنط يكردنةوةيةك

 دوبارة سيناريؤ هةمان وويست دةيان كة ئةوروثي تري

 بة بةريتانيا حكومةيت هيشتا ئةطةرضي سةرئةجنام بكةنةوةو

 بةالَم خؤي سياسةتةي لةو نةكردوة ثاشةكشةي رةمسي

 سياسةتةكاين لةبةردةم كاريطةر طةورة لةمثةريكي

 ديثؤرتكردنةوةي بؤ بردن دةست كة بةريتانيادا حكومةيت

 تسةرنابي دةردي يب و ئاسان كاريكي بؤيان ثةنابةران

 دؤست وئينسان ثةنابةري وِريكخراوي حزب دةيان ئةمرؤو

 سياسةيتبة دذ لةمةيدانان كريكاري ةقابةين و

   !عرياق كوردستاين بؤ ثةنابةران ديثؤرتكردنةوةي

 كارةساتةدا ةمئ رؤذي لةسالَ خؤيةيت جيطةي هةربؤية

 لةمةترسي يةكجاريةكيان رزطاربووين بؤ ثةنابةران هةموو

 هةرةشةو و بةرسةرطردن دست و طرتن لة ديثرؤتكردنةوة

 سةرةتايةكاين مافة لة بةشكردنيان يب و كردن ثي سوكايةيت

 عرياق ثةنابةراين سةراسةري فيدراسيوين لةدةوري خؤيان

 بة ثاشةكشة تواننيب يةكطرتووانةمان تابةِريزي كؤبنةوة

 دلَةِراوكةي لة ينني ثةنابةران ديثؤرتكردنةوةي سياسةيت

 ثةنابةري مايف لة و بيت ِرزطارمان ديثؤرتكردنةوة و طرتن

   . بني بةهرمةند بوومنان نيشتةجي و

 فيدراسيون ِريزةكامناندايةو يةطرتين لةطرةوي سةركةوتن

 ثةيوةستنب وةيثي ئيوةية خةباتكارانةي ِريكخراوي تةنيا

 بكةن بوونتانةوة بةئةندامن شانازي تيدا و بكةن وبةهيزي

 لة داكؤكيكردنة سةنطةري ئةمِرؤ كة ِريكخراويكدا لة

 ئةمين نا بةهؤي كة ئينسانة هةزار سةدان ضارةنووسي

 فةردي وئازادية لةماف بوونيان بيبةش وشةروكوشتارو

  . بوون ةرانهةند بةِرووكردنة ناضار ومةدةنيةكانيانةوة

  عرياقي ثةنابةراين سةراسةري فيدراسيوين

20 /11 / 2007   
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بةدواي كؤبوونةوةي كاوةكةرمي 

هةلَسوراوي فيدراسيؤين سةراسةري 

 ئةنداماين  ثةرلةماين  ثةنابةراين عرياقي لةطةل

 بةرثرسياراين بةشي ثةنابةران لة سويد و

ثةرلةماندا سةبارةت بةكةيسي ثةنابةراين 

كوردي عرياقي ، نؤينةراين حزيب سوسيال 

دميكرايت سويد ، حزيب ضةث ،حزيب ذينطة 

ثيشنياريكي تايبةت ثيشكةش بةثةرلةمان 

دةكةن سةبارةت بةطؤريين ياساي دائريةي 

راين ثةنابةراين سويد لة ثةيوةند بة ثةنابة

لة ثيشنيارةكةدا داواي .عرياقي وئةفغاين

طؤريين بةنديك دةكات كة عرياق و 

ئةفغانستان بة والَيت شةِر لةقةلَةم نادات، 

ئةوان داوا دةكةن كةعرياق و ئةفغانستان بة 

والَيت شةِر بةحساب ينن بةم ثييةش هةموو 

كةيسيكي عيراق وبةكورديشةوة مايف 

ةخشري، بةالَم ئةم طروثة ثةنابةريتيان يب بب

تا ئيستا نةيان توانيوة موافةقةيت تةواوي 

ثةرلةمان بة دةست ينن ،ئيستا ئةم طرؤثة 

) ماطدةلينا ستريفريد(بة سةرؤكايةيت 

بةهاوكاري فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين 

عرياقي لة سويد لة هةولَدان بؤ كار لةطةلَ 

 بؤ ئةنداماين حزيب مةسيحي وحزيب طةل

ئةوةي دةنطيان ِرازي بكةن لةكايت 

دةنطداندا ثشتيواين خؤيان لةو بريارة بكةن، 

بة ثي ي دواين هةولَ ئةطةري ئةوةية هةية 

ئةنداماين حزيب طةل و حزيب مةسيح رازي 

                               .بكةن بؤ ئةو بريارة لةكايت دةنطداندا

نؤينةراين حزيب سوسيال دميكرايت 
سويد،حزيب ضةث، حزيب ذينطة 
ثيشنياريكي تايبةت ثيشكةش بة 
ثةرلةمان دةكةن سةبارةت بةطؤريين 
ياساي دائريةي ثةنابةراين سويد 
لةثةيوةند بة ثةنابةراين عرياقي و 

  .ئةفغاين 
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لة شاري  2007/  8/12ؤذي شةمة ِر

ميونخ  خؤثيشاندان دذ بةناردنةوةي 

بةزؤرة ملي ثةنابةراين عرياقي  

ريكخراوي طةجناين يب (  لةاليةن

كارواين بةرطري لةمافةكاين سنور،

هةروةها بة ...)ثةنابةران و كؤضبةران

ثشتيواين فيدراسيؤين سةراسةري 

ثةنابةراين عرياقي و ضةند ئةندام 

ثةرلةماين ئةو شارةو حزيب سةوزي 

ئةلَمانيا و بةرثرسي شارةواين و 

يكخراوي بةرطري لةماكاين ِضةندين ر

 .يك دةخريتِثةنابةران ر

  ئةم خؤثيشاندانةداواكاريةكاين

  :جمؤرةية بة

ناردنةوةي اوةستانةوة دذ بة ِر
 بةزؤري ثةنابةراين عرياقي

وةرطرتنةوةي بة ِراوةستانةوة دذ 
مايف ثةنابةري لة ثةنابةرة 

 .عرياقيةكان

طة ثينةداين ِيِرراوةستانةوة دذ بة 
مايف كاركردن و مانةوة لة 

  ئةلَمانيا

خؤثيشاندةران لة 
)Schwanthalerhohe (

كؤدةبنةوة ثاشان مارشةكة  
و وةزارةيت ةيثيوان بةرِبةر

ناوخؤي ثاظارييا 
)Odeonsplatz ( ذةدري

 . .دةكيشيت

بؤ زانياري زياتر ثةيوةندي بكةن 

 اويهةلَسوِر) يبةر محة سالَحِر(بة

فيدراسيون و ِريكخراوةي طةجناين 

   !يب سنوور لةشاري مؤنيخ 
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  ! خؤثيشانداين طةورة لة ئةلَمانيا دذ بة ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةراين عيراقي بةري دةخريت 

  

  

  

  

  

  

  

  

راين ضةند ريكخراو لةسةر بارودؤخي ثاشان نؤينة ،B....دريذةي الثةِرةي يةك 

نائةمين عرياق و كوردستان وراوةستانةوة بةرامبةر بة سياسةيت طيرانةوةي 

بةزؤري ثةنابةراين عيراقي كة ماوةيةكة لةاليةن حكومةيت ئةلَمانياوة 

برياريان داوة دريذة بةم كةمثينة ....بةريوةدةبريت قسةو باسيان ثيشكةشكرد

  :ةجيكردين خواستةكاين ئةم كةمثينة كة برييت ية لةبدري تا جي ب

هيلَي ئامساين زاطرؤس رازي نةبن تيكت بفرؤشن بةحكومةيت ئةلَمانيا بؤ -1

  ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةران 

دةست بةجي هةر تيكتيك بؤ طيرانةوةي بةزؤري ثةنابةران فرؤشراوة -2

  .بةحكومةيت ئةلَمانيا  هةلَبوةشينةوة  

 باسة لةماوةي ضةند مانطي رابردوودا ئةم ضةند شايةين

جؤريان ئةجنام داوة دذ بة ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةران  ريكخراوة ضاالكي جؤر

 كؤرو بؤ كوردستان لةوانة ئيمزا كؤكردنةوة وثؤستكارت دروستكردن، و

 كؤبوونةوة، ثةيوةندي بةريكخراوة ثةنابةري وئينسانيةكان بةرامبةر بة

يت ةي ثةنابةري حكومةيت ئةلَمانياو هةمان سةرضاوة بة سكرتاريسياسةيت دذ

 8 ي ئةمسالَ زياتر لة 8اطةياند  لة مانطي يةكةوة تا مانطي فيدراسيؤنيان ِر
ثةنابةري كوردي عرياقي لة شاري فرانكفؤرتةوة راستةوخؤ ديثؤريت 

 1يةك فرؤكةخانةي نيو دةولَةيت هةولير كراونةتةوة وة تائيستا هةموو هةفتة
   .ثةنابةر بةو ريطايةدا ديثؤرت دةكريتةوة

  00491795719474 (:بؤزانياري زياتر ثةيوةندي بكةن بةذمارة تةلةفونةوة

  ... كةس خؤثيشاندان دةباتة بةردةم هيلَي ئامساين زاطرؤس50 نزيك بة/ ئةملَان
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دةشيت ( ؤ نامةيةكي ِطاردياين ئةمر

سكرتيري فيدراسيؤين ) جةمال

        سةراسةري ثةنابةراين عيراقي،

) John McDonnell  ( ئةندام

 Karen (ثةرلةماين بةريتانيا ،

Johnson ( لةبةرةي دذي ديثؤريت

 Mick  (ثةنابةران بؤ عرياق ،

Duncanكخراوي ِ  لة ري)No Sweat 

campaign (،) Sofie Buckland ( لة

ر ناونيشاين َلةذييةكييت قوتابيان 

طيرانةوةي ثةنابةران هيشتا (

بة بؤنةي  ) لةمةترسيداية بؤ عيراق

دووسالَ بةسةر يتَ ثةر بووين 

ناردنةوةي ثةنابةراين كوردي 

عيراقي بةكةلةثضةو بةفرؤكةي 

 .ن بالَو دةكاتةوةوردستاسةربازي بؤ ك

 لةم نامةيةدا هةلَويسيت ئةم اليةنانة

رانةوةي بةزؤري ثةنابةران طيدذ بة

ومةرجي نائةمين بؤكوردستان و هةل

ةشةي ِو ناجيطريي كوردستان وهةر

توركياو ئريان وة بؤمبارانكردين 

 ديهاتةكاين كوردستان  باس دةكات ،

داوا دةكات دةستبةجي طيرانةوةي 

 و ثةنابةران مايف ابةران رابطرييثةن

 خزمةتخؤيندن وكاركردن و

 طوزاريةكان و مايف مانةوةيان ثي

دةقي نامةكة لةم لينكة  .بدري

  :تةماشا بكة
http://www.guardian.co.uk/immig
ration/story/0,,2217109,00.html#
article_continue 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           2007ي كانووين يةكةمي– 2                                              -  5 -   الثةرة                                                               نفيدراسيو هةفتةنامةي

ِرؤذنامةي طارديان نامةيةك بة ئيمزاي 
ئةندام ثةرلةماين سكرتيري فيدراسيؤن و 

بةريتانيا و نؤينةري ضةند اليةنيك دذ بة 
   بالَو دةكاتةوةكوردناردنةوةي ثةنابةراين 

 

 

 وةفديكي فيدراسيوين كة 22/11/2007ِرؤذي 

ثيكهاتبوو لة ئةمحةد عةيل ، ستاري 

ثةيكةرتاش ، موحةمةد عبدلكةرمي وة حسام 

بةشداريان لة كؤبوونةوةيةكي كؤميتةي . علي

ي راسيزم لة شاري زوريخ كرد، دذ

كةفيداراسيون ئةنداميكي ضاالكة لةو 

كؤبوونةوةكة تايبةت بوو بة . كؤميتةيةدا 

مانطرتنيكي ضةند ِرؤذة بةدذي سياسةيت تازةي 

وة 2008 / 1/1دةولَةيت سويسرا كة بريارة لة 

كاري ثيبكري ، بةثيي ئةو بِريارة كةسانيك كة 

 كةمثةوةو مايف قةبولَناكرين دةخرينة

  ...كاركرنيان يلَ دةسينريتةوةو 

 ئةمحةد عةيل سكرتريي 2007/ 11/ 24ِرؤذي 

فيدراسيون لة سويسرا كؤبوونةوةيةكي لةطةلَ 

بةشيكي بةرضاو لة ثةنابةراين شاري خوري 

سويسرادا سازكرد، ئةمحةد عةيل لةم 

كؤبوونةوةيةدا قسةوباسي بؤ ثةنابةران كردو 

مةرجي ثةنابةران لة سويسرا ئاماذةي بة هةلو

كردو تائكيدي كردةوة كة فيدراسيون لة 

ثيشةوةي سةنطةري  ديفاعكردنداية لة 

ثةنابةران وة هةروةها باسي كارو هةلسوراين 

فيدراسيوين كردو بانطةوازي ئامادة بوواين 

كرد كةبةشداري ضاالكانةيان هةبيت لة 

بزوتنةوةي ناِرةزايةيت ثةنابةراندا كة 

  . سيون بةِرييخستووة فيدرا

دواتر لةاليةن ئامادة بوان ثيَشوازي و 

ثشتيوانةي طةرمي خؤيان دةربري لةكارو 

ضاالكي و ثرؤذكاين فيدراسيون و هاوكات 

كؤمةليك ثرسيارو تيبيين و داواكاريان 

طةياندة فيدراسيون كة لة كؤبوونةوةكةدا 

  . وةالميان ثي درايةوة 

  سويسراسكرتاريةيت فيدراسيون لة 

30/11/2007  

 دريذةي ضاالكيةكاين فيدراسيون
 :لةسويسرا 

دةتوانن ثةيوةند بكةن بة 
 سكرتاريةيت فيدراسيونةوة 

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 

 خبوينةوةو فيدراسيون هةفتةنامةي
 وئاشناياين بةدؤستان بيطةيةنن

 و هةوالَ و ِراثؤرت دةوربةرتان،
 وثرسيارو بؤبنرين خؤتاين ضاالكيةكاين

  بةدلَنيايةوة خبةنةِروو ثيشنيارةكانتان
  !دةدةينةوة آلميانوة و دةطرين لةبةرضاويان

  فيدراسيون هةفتةنامةي سةرنووسةري
 عارف ِريبوار
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ي سةرتاسةري ثةنابةراين نفيدراسيو

.... د لة رؤذي يوعرياقي يةكةي س

 ئةندامان و  بؤ طشيتكؤبوونةوةي

 لة سويد اواين فيدراسيونهةلسوِر

 ذمارةيةكي بةرضاو لة كةئةجنامدا 

لةم كؤبوونةوةدا هاوِري يان 

كةدا كؤبوونةوةةلسةرةتا .شداربوونبة

سكرتريي فيدراسيون بابان عسمان 

 هاتين بةشداريرثاش بةخلة سويد 

 ثةيوةند بة  لةكيبووان قسةوباسي

بوو هؤكاري بةرثاكردين كؤطرنطي و

 ثاش دةورةيةك لة كارو نةوةكة كرد

 عمر ئةمني ئةندامي ن ثاشا.انسوِرهةلَ

 سكرتاريةيت فيدراسيون قسةو

 ئةم سيكي سةبارةت بةكارةكاينبا

بةتايبةت ثاش يون دةورةي فيدراس

  .  كؤنطرةي فيدراسيون 

 ك لة قسةوباسةكاين هاوريلةبةشي

عمردا ئاماذة بة طرين ثةرثيداين 

خةبايت ثةنابةران و فراوانكردنةوةي 

ةت بة كةمثيةكاين فيدراسيون كرا سةبار

اف و داواخوازيةكاين داكؤكي كردن لةم

بةتايبةت ِريخسنت و رابةري ثةنابةران و

ذ كردين جوالنةوةيةكي سةرتاسةري د

. ديثؤرت كردنةوةي ثةنابةرانبة

لةبةشيكي تري قسةوباسةكانيدا ئاماذة 

بة فراوانكردنةوةي و سازادنةوةي يةكةو 

بنةكةكاين فيدرسايون كرا و هةرةوةها 

طي بةدةستةوة طرتين طرنباس لة

 شيوازي عةمةيل وطوجناوي كار

كردنكراو هاوكات باس لة طرنطي ادغامي 

ثةنابةران و رؤيل فيدراسيون كرا لة 

  لةبةشكي تري . كؤمةلطاي نوي دا 

  

  

  كؤبوونةوةكةدا بابان عسمان 

نةخشةكارو هةلسوراين فيدراسيوين 

خستةروو كة تيدا تائيكيدي لةسةر 

ةكي كردوة لةوانة ضةند مةيداين سةر

طرنطي دا بة كارواري راطةياندنة و بة 

تايبةت بة دةوري راديثؤي فيدراسيون و 

 نةخشةي ثيشريةوانةي لة ووشيار

بةران بؤ استين ثةنكخيكردنةوة ِر

داكؤكيكردن لةماف و داخوازيةكاين 

خؤيان و ثةرةثيداين كةمثني و 

هةلسورانةكاين فيدسريان هةرةوةها 

 كة هةول بدريت بة برياري ئةوةدرا

 زووترين كار نووسينطةي فيدرسايون لة

 ستؤكهومل بكريتةوةو شاري

دا كةنةوة لةدوابةشي كؤبو.دامبةزرينني

اوان سوِر كةس لة هاوري يان  و هةل9َ

ران بة مةبةسيت بةريوةبردن و كدياري 

يون رابةري كردين كاروبارةكاين فيدراس

لةسويد كة سةرئةجنام جاريكي تر 

ن وسيامان وةك سكرتريي فيدرسعبابان 

  . وة ةراييد هةلبذيلة سو

شايةين باسة سةرلةئيوارةي هةمان 

ِرؤذدا ئاهةنطيكي خؤش لةاليةن 

فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين 

عرياقي يةكةي سويد و كؤميتةي ديفاع 

لةمافةكاين ذنان ل سويد بةرثاكرا كة 

ذمارةيةكي زؤر لة ثةنابةران 

(  كرد و ثاشان لةاليةن تيدابةشداريان

ةوة )بابان عسمان و هةاللة رافع 

بةخيرهاتين ئامادةبووان كراو 

بةرنامةي ئةو ئيوارة ثيشكةشكرا و بةم 

  سةعات ئاهةنطيكي 6شيوة ماوةي 

   .خؤش بةرثاكرا 

فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين 

  عرياقي يةكةي سويد

18 / 11 / 2007  
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D ثامشاوةي شةقام بةدةست ئيمةية :

ئةوةي ليرةدا بؤ جيطةي ثرسيارو تيا 

ِرمانة ئةوةية كة ئايا دةكريت و ئيمكاين 

كاتيكدا بةرةيةكي ئازادخيوازي دةبيت لة

ئةم كؤمةلطايانة بة دايفاع لةمافةكاين 

ئيمة هاتوونةتة مةيدان و لة نةبةرديكي 

دةستةويةخةدان لةطةل دةسةالتداراندا، 

بةالم هيشتا بةشيك لة ئيمةي ثةنابةران 

خؤمان لة دووِرياين ضاوةِرواين وئةمِرؤ 

سبةي كردندا ببينينةوة؟ ئةمة لة 

كداية كةجياواز لةهةِرةشةي كاتي

بةردةوامي برياري ديثؤرت كردنةوةمان، 

هاوكات هةرئيستة سةدان كةس لة 

طرتووخانةكاين ئةم والتانة لةبةردةم 

كة ِرةنطة . مةترسي ديثؤرتكردنةوةدان

نامةي ثؤل ثؤيل ئةو ثةنابةرانةي 

كةِروويان كردوةتة فيدراسيون بؤ رزطار 

نةوة كردنيان لةمةترسي ديثؤرتكرد

. تةنيا مشتيك لة خةرمانيك بيت

ِريزي  كةكايت ئةوة هاتووةكةواتة 

و بة  خةينبكييةكطرتوانةي خؤمان ِر

كةمثةيين فيدراسيونةوة ثةيوةست بن 

تائيوةش لةوشانازية طةورة بةهرةمةند 

بن و بتوانن لةِريطةي بةهيزكردين ئةم 

 لة ذياين يكؤِرط ئالوجؤالنةوةيةوة 

 ثيكبهينن كة ةنسائينئةو هةزاران 

  كوردستان وثيشيلكردينهؤي نائةمينبة

 ووِربة ناضارماف وئازادية كانيانةوة

 جيطةي طؤمان .كردنة هةندةران بوون

نية كةسةنطةري بةرطريكردن لةبةها 

ئينسانيةكاين ئةو هةموو ئةو 

قوربانيانة تةنيا ئةو فيدراسيونة شةقام 

سرا هةذاينةرةية كةئةم ِرؤذانة لة سوي

سةملانديان كةئةم ِريكخراوة  ثيتانسيلي 

بةرثاكردين لةمثةريكي وا طةورةو 

كاريطةري هةية كةِري بةديثؤرت 

ئةم هةنطاوة . كردنةوةي ثةنابةران بطري

دةخالةت ودةوري . مةزنة لةطرةو

! ثيشرةوانةي ئيوةدابوو دةستاخنؤش 
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سةنتةري بةرطري لةمافةكاين مناآلن 

بةهاوكاري لةطةلَ ِريكخراوي كؤميتةي 

ياظلة بؤ مايف بةنابةري كة ِريكخراويكي 

سويديية و خةبات بؤ بةدةستهيناين مايف 

ثةنابةري دةكات، هةستان بةسازداين 

ِريثيوانيكي شكؤدار بؤ ناِرةزايةيت دةبِرين 

ر ناردنةوةي لة دذي بِرياري بةزؤ

بةنابةران بؤ كوردستان و عيراق و دريذ 

نةكردنةوةي ماوةي ئةو ئيقامة كاتيية 

يةك سالَييةي كة بة ثةنابةراين كوردي 

  Migrationsverket. عيراقي درابوو 

ماوةيةكة دةسيت " دائريةي هجرةي سويد"

كردووة بة ناردنةوةي ثةنابةراين كورد بة 

كانةي كة زؤر بؤ كوردستان، ئةو خةلَ

ئيقامةي يةك سالَيان هةبوو لةسةرةتاي 

 ةوة ثيان ِراطةيةندراوة كة 2007سالَي 

دةبيت سويد بةجيبهيلَن ، بطة ِرينةوة بؤ 

هةلَطورد حمةمةد يةكيكة  ....كوردستان 

لةو ثةنابةرة كوردانةي كة نزيكةي دوو 

هةفتةية دةست بةسةرةوةو تا ئيستا 

جاريك بؤ عةممان دووجار نيردراوةتةوة، 

و لة ويشةوة جاريكي تر بؤ كوردستان 

  اليةك وةريان نةطرتووة،بةآلم لة هيض 

بؤية ناضار دووبارة طةِراوةتةوة بؤ سويد 

بة ياروةري ضةند ثؤليسيك و هةتا ئيستا 

هةر دةست بةسةرة وةك ئةوةي تاوانيكي 

سةنتةري مناآلن و كؤميتةي  !ئةجنام دابيت

 ثةنابةري، بؤ بةدةستهي ناين ياظلة بؤ مايف

مايف ثةنابةري بؤ ثةنابةراين كوردو 

 نؤظةمبةري 30عيراقي، ئةمِرؤ هةيين 

 هةستاين بة سازداين ِريثيوانيك لة 2007

   شيرزاد  سةرةتاشسةنترومي شاري ياظلة،

  

  

  

فاتح بةرثرسي سةنتةري مناآلن و 

ِريكخةري ِريثيوانةكة بة زمانةكاين 

وردي و عةريب بةخيرهاتين سويدي، ك

ي ئامادةبوواين كردو ئاماجي ئةم ِريثيوانة

ةوة، لة قسةكانيدا كردبؤ ئامادةبووان ِروون

يةكاين باسي لةبيمايف ونةهامةتي

ثةنابةران بةطشيت و ثةنابةراين كورد 

 Maudثاشان لة اليةن ... بةتايبةيت كرد،

لةاليةن كؤميتةي ياظلة بؤ مايف ثةنابةري 

 Björn Öbergباسيك ثيشكةش كرا، قسةو 

جيطري بةثةرسي الواين ضةثي سويد 

. ياداشتنامةي ِريثيوانةكةي خويندنةوة

ثاشان ِريثيوانكة بةرةو نووسينطةي 

Migrationsverket كةوت،  لة ياظلة بةِري

شيعار بةدريذايي ئةو ِريطايةو بةردةوام 

  ...دةوترايةوة 

  

  

  

  

  

  

  Migrationsverket بةردةم نوسينطةيلة
ثاش تاويك لة دورمشدان، شيرزاد فاتح و 

Maud نةرايةيت خؤثيشاندةرانبة نوي 
ضوونة ذوورةوةو لةطةلَ بةرثرساين 

Migrationsverket كؤبوونةوةو ليسيت 
 داخوازيةكاين ثةنابةران تةسليم بةوان

شاياين ووتنة شيرزاد فاتح لة . كرا
قسةكانيدا جةخيت لةسةر باري 

هةموواري ثةنابةران كردةوة، باسي نا
  لةوة كرد كة وةزعي كوردستان ئارام نيةو

  

، وة بة بةرثرساين نووسينطةي ...
Migrationsverket وةي ِراطةياند كة ئي   

بةم ِرةفتارةتان خةلَكانيك كة ماوةي 
 سالَة لةم ووآلتةدا دةذين 7نزيك بة 

رِِووبةرِ ووي مةرط دةكةنةوة و داواكارين 
دةست لة بةزؤر ناردنةوةي ثةنابةران كة 

بؤ هةلَطرن، وة داخوزاي خؤثيشاندةراين 
كردةوة بةخشيين مايف ثةنابةري دووبات

وة بةتايبةتيش لة سةر وةزعي ثةنابةري 
دةستبةسةر هةلَطورد حممةد كة ماوةي 
نزيك بة دووهةفتةية دةست بةسةرةو 
ئيهانةيت بيدةكريت و بة ئارةزووي خؤيان 

  وآلت وئةوووآليت دةبةن بةيب بؤ ئةم و

ئةوةي كة هيض تاوانيكي كردبيت، داواي 
ئازاد كردن و بةخشيين مايف ثةنابةري 
بؤي يةطيك لة خالَة سةرةكييةكاين 

ئةوةي جيطةي . داخوازييةكان بوو
نيطةراين بوو ليرةدا ئةوةية كة هةر يةك 

 بةرثرساين نوسينطةي Anna & Olofلة 
Migrationsverket لة ياظلة باسيان 

لةوة كرد كة نوينةراين حكومةيت هةريمي 
كوردستان ثيضةوانةي ئةو قسانةي ئيوة 
سةبارةت بة وةزعي كوردستان بة ئيمة 

حكومةيت هةريمي "ِراطةياندووة، ئةو وويت 
كوردستان دةلَين كوردستان ناوضةيةكي 
ئارامةو هيض كيشةيةكي تيدا نييةو وةك 

ةتوانن يب دوودلَي بؤ و دبةهةشت واية
.  ...سةيران ِرووبكةنة كوردستانطةشت و

سةرةجنام بةلَينياندا كة داخوازييةكاين 
ئيمة بطةيةنن بة وةزارةت و لة ماوةيةكي 

شاياين ووتنة . كورتدا وةآلممان بدةنةوة
ذمارةيةك لةدةزطاكاين راطةياندن 

لةطةلَ ئامادةي خؤثيشاندانةكة بوون و 
ازدةري خؤثيشاندانةكة و تح سشيرزاد فا
تر لةثةنابةران ضاوثيكةوتنيان ضةندكةسي

ساز دا، ِراديؤي ياظلة بؤري ِريثؤرتاذيكي 
 Gefleلةم بارةوة بآلوكردةوة، ِرؤذنامةي 

Dagblad 1 يش لة ذمارةي ئةمِرؤ 

december 2007 نيةك ودا لة بارةوة وي 
 شيرزاد فاتح        .ِراثؤرتيكي بآلو كردةوة

طري بةرثرسي سةنتةري مناآلنجي.  

2007-12-01  

  

 

نتةري مناآلن بؤ  كةس ِريثيواين سة100بةبةشداري نزيكةي 
 ..!!بةدةستهيناين مايف ثةنابةري لة ياظلة بةر يوة ضوو 
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 ثةنابةري كورد لة طرتووخانةي 19نامةي 

  بةريتانيا

كؤمةلَيك ثةنابةري كورد لة طرتووخانةي دةستبةسةري كؤلَن  

 نامةيةكيان لةزيندانةوة فاكسكردوة بؤ  11- 13 برؤك ِرؤذي

فيدراسيؤن وداوايانكردوة ئةم نامةية ئاراستةي خةلَكي كوردستان 

هةروةها داوايان كردوة . وحزب واليةنةكاين كوردستان بكريت 

هاوكاريان بكريت و طوشار خبريتةسةر حكومةيت بةريتانيا دذ بة 

ليرةدا دةقي : بةجمؤرةية كة .... ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةران 

  :نامةكة دةخوينةوة كةبةم شيوةية 

  نامةيةكي كراوة بؤ بةردةم راي طشيت خةلَكي كوردستان

ئيمة ذمارةيةكني لة ثةنابةراين كوردي عرياقي كة هيشتا 

دا ِراطرياوين بةيب يلَ ثرسينةوةو لة )كؤلَن برترن(لةطرتووخانةي 

سةرباري ئةوةي . خراثدا دةذينبارودؤخيكي ناهةموارو تةندروسيت 

لةهةموو ثيويستةيةكي ذيان وةك ثةنابةريك كة لةم والتةدا، داواي 

مايف ثةنابةرميان كردوة بةداخةوة سةرباري داستانيكي دريذ 

 هةندةرةاندا كةلةِريطاي زؤرناخرس طريوطرفتيكي لةكيشةو

 ذيامنان بةريتانيا لة كة زؤرة ساالنيك وة بووة، توومشان

 غةيرة بةِريطايةكي بةنيازة بةريتانيا حكومةيت وةئيستا بةسةربردووة،

. بكاتةوة كوردستامنان ِرةوانةي مرؤظ مايف وثيشليكردين قانوون

 كوردستانة خةلَكي طشيت وِراي بةهاوكاري ثيويستمان ئيمة

 حكومةيت خةنةسةر كة طوشار سياسيةكاين واليةنة حزب وطشت

حكومةيت هةريمي كوردستان خةلَكي - 1  :دواكاري  بةريتان

بةزؤر نيراوة وةرنةطرنةوة، وةنامةيةكي ِرةمسي لةاليةن حكومةيت 

 ئةو =2 .هةريمي وةبنرين بؤ حكومةيت بةريتانياو هؤم ئؤفيس 

ِريطة بةهيض ووالَتيك فرؤكةخانةي لة هةريمي كوردستاندا هةية 

. ة هةريمي كوردستانهيض كورديكي بةزؤر نيراوة يننةونةدةن كة

   2007/ 13/11 بةريزتانني وةالمي ضاوةراين لةكؤتايدا ئيتر

ئاالن كةمال عزيز، شريوان علي عمر، هيمن فةتاح، ئةمري حممود ، 

نزا حسني، هيمني حممد ، مستةفا امحد، محيد جميد عبدللة ، عةبدول 

نوري كرمي ، كاروان كةرمي ، ناسر شوكةت فاتح ، حسني سةردار 

 شريكؤ ، دلشاد بكر ، ئارام عمر ، بةرزان خدر ، فرزةند جميد ،

 سةيد ضاوي ، بايز كاك ئةمحد عبدللة ، سةرخيل ئةفراسياب علي 
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   ثةنابةري ديكةي كورد لة طرتووخانةي هارمندس ورس7

  ي كوردستان و حزب و اليةنة سياسيةكان دةكةننامة ئاراستةي راي طشيت خةلَك

 ثةنابةري كوردي عيراقي لة طرتووخانةي 7لةنامةيةكدا كة لةاليةن 

)HarmandsWorth (يت فيدراسيؤنكردوة يانبة فاكس ِرةوانةي سكرتاري 

نامةكة بؤ بةردةم ِراي طشيت  .داوايان كردوة ئةم نامة يان بؤ بالَوبكريتةوة 

هينان بؤ  داواكارن فشار وكانةواليةنة سياسيية و حزب خةلَكي كوردستان

 ئاماذة بة خراثي باري تةندروستيان هاوكات.... حكومةيت هةريمي كوردستان

 بريارة .....دةكةن كة ماوةيةكي زؤرة لة طرتووخانةكاين بةريتانيا راطرياون 

ة لة دةقي نامةك: بةزؤر لةِريطاي ئةردةنةوة ديثؤريت كوردستان بكرينةوة

    :خوارةوة وةك خؤي هاتووة

ثيشةكي ِريزو سالومان هةية بؤ ئةو كةسانةي كة بة بالوكردنةوةي ئةم نامة 

  .هةلَدةسن و سوثاسيان دةكةين 

كراوة بؤ بةردةم ِراي طشيت خةلَكي كوردستان حزب و اليةنة نامةيةكي 

 ثةنابةراين ئيمة كؤمةلَيك. سياسيةكان و ِريكخراوة جةماوةري و ثيشةييةكان 

ِراطرياوين كة لةطةلَ طةورةترين كيشةي ... كوردي عرياقي لة طرتووخانةي 

تةندورسيت و باري خراث بةرةوِرووين وحكومةيت بةريتانيا بةنيازة ئيمة بة 

ئيمة هيض . زؤرة ملي لةِريطةي ئةردةنةوة ِروانةي فرؤكةخانةي هةوليربكاتةوة 

ةبيت كة داواي مايف ثةنابةرميان كردوة ، تاوانيكمان نية بةتةنيا ئةوة ن

كوردستاين عرياقني و ئيمة دةمانةويت لةوة ئاطادارتان بكةينةوة ئةو خةلَكي 

ثةنابةرانةي كة بةزؤر دةنيرينةوة بؤ كوردستان بة كةلةبضةوة لةطةل ثؤليسي 

وةزارةيت ناوخؤي تا هةولري بةيب ئةوةي كة حكومةيت هةريم هيض 

بؤية ئيمة داواكارين لة خةلَكي كوردستان و حزب . ةك دةربريت ناِرةزايةتي

واليةنة سياسيةكاين كوردستان ينني كة فِرؤكةخانةي هةولير نةخةنة 

 خزمةيت بةريتانيا بؤ بةزؤر ناردنةوةي ثةنابةراين كوردو هيض ثةنابةريكي

ئةم نامة لة اليةن فيدراسيوين . بةزؤر نريدراوة قبول نةكةن 

  .  رانةوة بالودةكريتةوة لة هاوكاري كردنيان سوثاس طوزارين ثةنابة

 1حسني فةالح ئةمحةد  /   ِرؤذي لةدايك بوون 1989 / 3 /25 ئاكؤ حةمةسعيد
 ِرؤذي لةدايك 1980 / 2 /1ئاالن ئيمام حمةمةد /  ِرؤذي لةدايك بوون 1/1984/

لَزار محةد د/ ِرؤذي لةدايك بوون 1989 / 12/3ئارام عبدللة قادر / بوون

 1974 / 7 /1ئةمحةد عبدلرمحان /  ِرؤذي لةدايك بوون 1977 / 6 /5حمةمةد

 ةران لة طرتووخانةكاين بةريتانياوةدوو نامةي ثةناب

  !نابؤ ديثؤرتكردنةوةي بة زؤري ثةنابةران
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