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@@
  

بةمةبةسيت تاوتؤيكردين كيشةو طريوطرفتةكاين ثةنابةران لةدةرةوةو طيرانةوةي بةزؤري ثةنابةران بؤ كوردستان، 
لةيةكةمني ويستطةكاين ئةم سةردانةدا . سكرتيري فيدراسيؤن بةسةردانيك طةيشتةوة كوردستاندةشيت جةمال 

دةشيت جةمال سةرداين ريكخراوي مايف مرؤظ و ثةرلةماين كوردستان و ريكخراوةي الوان كرد و ضاوي بةضةند 
  :ئةندام ثةرلةمانيك كةوت

) دةشيت جةمال(اوي تواناسازي الواين كوردستان ديداريكيان بؤ بةرثرسي ِريكخر) شاد حمةمةد(  بةِريز ٢-١٧ِرؤذي 
شةوقي حسين، حممد (سكرتيري فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين عيراقي لة ثةرلةماين كوردستان لةطةلَ بةريزان 

ةم ديدارةدا دةشيت ل .بةرثرسياراين ليجنةي مايف مرؤظ و ئةنداماين ثةرلةمان سازدا) فرج ئةمحةد، ئةسعةد شاكر ئةمني 
  )٢(بؤ  الثةرة جةمال لةسةر ِرةوشي ثةنابةران لة هاندةران و كيشةوطريو طرفتةكانيان بة دريذي قسةو باسي كرد ، 

a‡ïäa÷@ðäaŠóibäóq@Žð@ñòìóä†‹Ø@pŠürî†@ðmìíibm@Šóói@Šbài@æîaì† 

VP@ñóäaìòŠ@ŠûŒói@ðÔaÈ@ñ†ŠíØ@ñŠóibäóq@

@ça‡ŽïÜói@”îbb÷@ðäbØòŽïè@ìòìóäa‹Ø@‹ŽïÜìóè

@æm‹äbîa†@çbØóØû‹Ð@óÜA@ @
@@

ئةو ثةنابةرانةي كة لةاليةن كؤماندؤكاين 
حكومةيت بةريتانياوة دةستطريكران و بةزؤر 
ِراثيضي فِرؤكةخانةي برادفؤرد دةكرين بة 

ي شةو بة كايت ٣فِرؤكةيةكي ئةملاين كاتذمري 
هةولير ديثؤريت فرؤكةخانةي نيودةولَةيت هةولير 
دةكرينةوة، لةاليةن هيزةىكاين ئاسايشةوة 
بةليدان وقؤناغة تفةنط و سوكايةيت ثيكردن 

شريوان لة كوردستانةوة بة . دايان دةطرن
سكرتاريةيت فيدراسيؤين ِراطةياند ثاش ئةوةي كة 

زارةيت ناوخؤي طةشتنة هةولير كؤماندؤكاين وة
بةريتانيا ثيان ِراطةياندن دابةزن ئةو جةيشي 
خؤتانة، ئيمةش ئامادة نةبووين دابةزين ضونكة 

 ٢٥ثاشان زياتر لة . ئيمةيان بة زؤر ناردببووة
ضةكداري ئاسايش هاتنة ناو تةيارةكةو بة شةقو 
زلة و قؤناغة تفةنط ئيمةيان داكرت وة تةنانةت 

ثةنابةريك ) مامة قالة جنيويان ثيداين و ناسري 
هةروةها وويت سي . بوو لةطةملَان زؤريان ليدا

سةيارةي النطرالورؤزةر وةستابوون دياربوو 
كارمةندي ِريكخراوةي نةتةوة يةكطرتووةكان 
بوون ويسمان قسةيان لةطةل بكةين نةيان 
هيشت ثيان ووتني ناتوانن لةطةلَيان قسةبكةن 

 كردين لةذير بةو شةوة سواري دوو كؤستةريان
ثردي عةين كاوة داينطرتيني وثشتري 
حانتامكامنانيان هةر لةوشوينة فِري دابوو 
بةداخـــةوة من كةســـانيكي تريش 

  . مؤبـــال و جانتاكامنان وون بوو
___________________________________________@ @

@çbàóä@çbØómóibi@ñŠûŒ@ŠóióÜ@†ŠíjïÜ@ñìaì†ói

àòìì†@ð’ói@ðäaím@ðII@ñòìóäaŠó @mìóÙŽîŠ

@ñŠûŒóiTPP@_@ŠaŒóè@çbîò†@bî@LŠóibäóq@@HH

@òìóåîóÙi@ìþiA@ @

دوابةدواي بِرياري دةست بةسةر كردين 
سي ثةنابةري ئرياين بةهؤي برياري 
ئيدارةي كؤضةوة ثةنابةران بةرزان ناسري 

... ، حمةمةد معماري وهةروةها مهدي 
 زياتر لة مانطيك لةمةوبةر ماوةي

بةمةبةسيت ديثؤرت كردنةوةيان بؤئريان 
دةست بةسةر كراون و بِريار درا كة لة 
زووترين كايت ممكيندا هةرسي كيان 

 òŠóqý@üi@@T .ديثؤرت بكةنةوة بؤ ئريان

@çóÙi@çüïaŠ‡ïÐ@ñŠórÜbà@ðäa†Šó@@Zorg. www.federasion 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óïÔaÈ@ðäaŠóibäóq@ñŠóbmŠó@ðäüïaŠ‡ïÐ@ñóäbnÐóè@ðØóîòìa‹Øì⁄i@L@çüïaŠ‡ïÐ@ñóàbäónÐóè@@@SP@ðŠbà@ñRPPX@

INTERNATIONAL FEDRATION OF IRAQ REFUGEES                          www.federasion.org

Žïm‹Ù@ßbàóu@ôn’ò†@†ŠíØ@ôäaŠóibäóq@õó“ŽïØ@ŠóóÜ@a‡ÙŽïäíša†aì†óióÜ@ñ‹

pbØò†@çbn†ŠíØ@ôäa†Šó@LçüïaŠ‡ïÐ

 

 
 

çbn†ŠíØ@üi@òìbïäbnîŠói@óÜ@ðÔaÈ@ì†ŠíØ@ðäaŠóibäóq@ñòìóä†‹ÙmŠürî†@ðäbØóbi@ì@Âäò†@ì@Žßaìóè 

Ø‹äüŠ@ñò@ñŠó óàbäˆûçbn†ŠíØ@óÜ@çüïaŠ‡ïÐ 
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@L@çíïaŠ‡ïÐ@ñóàbäónÐóè@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òŠóqýR@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SP@ðŠbà@ñRPPX@

  .... كورد  ثةنابةراينيةسةر كيشة لةبةدواداضونيكدا ل...دريذةي 
هةروةها لةسةر نامةيةك كة ئاراستةي ثةرلةماين كوردستان و سةرؤكي 
حكومةيت هةريمي كوردستان سةبارةت بة هاوكاري حكومةيت هةريمي 
كوردستان  و خستنة ئيختياري فرؤكةخانةي نيو دةولةيت هةوليرو دةستطرتن و 

ان لةاليةن حكومةيت هةريمي كوردستان يارمةيت داين طيرانةوةي ثةنابةر
بةدةليلةوة بؤ ئامادةبوان باسليكرد و لةبةشيكي تري قسةو باسةكاندا لةسةر 
ئاكامة زيانبارةكاين ئةم سياسةتة بؤ سةرذياين ثةنابةران و كةسوكاريان 
لةكوردستان خستة روو، وة سةرةجنام داواي كرد ليجنةي مايف مرؤظ 

د ثةرلةمانتاري تر داوا بكةن لةحكومةيت هةريم ضاو لةثةرلةمان لةطةلَ ضةن
خبشينيتةوة بةم سياسةتة ودةست بةجي دةست  لة هةرجؤرةهاوكاري و يارمةيت 

 بةدواوة دةبيت ي كورد ثةنابةرايندانيكي ووالتة ئةوروثيةكان  كةديثؤريت
  .رابطرييت 

اند ئةوان تةواوي بةرثرسي ليجنةي مايف مرؤظ لة ثةرلةماين كوردستان راي طةي
ثشتيواين خؤيان لة كارةكاين فيدراسيؤن دةكةن لةهاوكاري و يارمةيت داين 
ثةنابةران و ئةوان بةهيض شيوةيةك لةطةلَ ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةران نني بؤ 

 هةريم كؤببنةوة ولةم  حكومةيتكوردستان  وبرياريشة لةطةلَ بةرثرسياراين
ئةو بةلَطةو راثؤرتانة خباتةبةردةم ئةم ليذنةية تا ثةيوةندةشدا فيدراسيؤن هةموو 

وة .  هةريمدا حكومةيت كؤبوونةوةكانيان لةطةل بةرثرسياراينبكريتة بابةيت
ئةطةر حكومةيت هةريم رازي نةبوو ئةوة ئةم مةسةلةية دةبريتة ثةرلةمانةوة و 

 اياينش. داواش دةكريت سكرتيري فيدراسيؤن لةم كؤبوونةوةيةدا ئامادةبيت
باسة ئةم سةردانة لةاليةن دةزطاي راطةياندين ثةرلةمانةوة هةوالَةكةي 

  .بالَوكرايةوة 
هةمان رؤذ بةرثرسي فيدراسيؤن لةبنكةي ريكخراوي تواناسازي الواين 

كؤبوونةوة، ئامانج لةم كؤبوونةوةية )شاد حمةمةد(كوردستان لةطةلَ بةريز 
ثرسي فيدراسيؤن لةسةر كيشةو  تايبةت بوو لةطةل بةري ديداريكسازداين

يةك بؤ فليميكي يوةك ثيشةك. طريوطرفتةكاين الوان لةكوردستان و لةهاندةران
  . كة لةاليةن ريكخراوي ناوبراوةوة ئامادة دةكريتيدؤكيمينتار
دةشيت ( وةفديكي فيدراسيؤن كة ثيك هاتبوو لة ٢-١٨رؤذي  •

تةحسني قادر  (ضاويان كةوت بة بةريز)  جةمال، بةشدار عةيل
وةزيري حكومةيت هةريمي كوردستان  لةشاري هةولير ،لةم )عةيل

ديدارةدا وةفدي فيدراسيؤن لةسةر بارودؤخي ثةنابةران و 
كيشةكانيان و دةوري حكومةيت هةريمي كوردستان بةدريذي قسةو 

  .باسيان كرد 
 نيشان داو بةريز تةحسني قادر ئةوثةري ثشتيواين خؤي بؤ كارةكاين فيدراسيؤن

راي طةيان بةهيض شيوةيةك لةطةلَ ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةران نيني و ئةو 
مةسةلةيةيان لةكؤبوونةوةي ئةجنومةين وةزيران باسكراوة و ئةوان بةهيض 

   ... شيوةيةك لةطةلَ ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةران نني بؤ كوردستان
دةشيت جةمال،بةشدار  ( وةفديكي فيدراسيؤن كةثيك هاتبوو لة٢-١٨رؤذي 
وةزيري )دكتؤر شوان(لة وةزارةيت مايف مرؤظ ضاويان كةوت بة بةريز ) عةيل

لةم ديدارةدا وةفدي فيدراسيؤن لةسةر كيشةكاين . مايف مرؤظ لةشاري هةولير
ثةنابةران و ثيشيلكاري مافةكاين مرؤظ بةرامبةر بة ثةنابةراين كورد لة دةرةوة 

ناردنةوةيان بة فرؤكةي سةربازي و كةلةثضةو ومامةلَةي 
حكومةتةكاين ئةوروثا بة حكومةيت هةريم بة كيشةي ثةنابةران باسكرد 
داوايان كرد ريكخراوي مايف مرؤظ هةلَويسيت هةيب و دةوري بةرضاوي 

 سةر حكومةيت هةريم و نارةزايةيت دةربرين بة هةبيت لةفشار خستنة
  .حكومةيت بةريتانيا لةم ثيشيلكاريانة بةرامبةر مافةكاين مرؤظ

بةريز دكتور شوان رايان طةياند ئةوان ثيشتر نامةي سكرتريي فيدراسيؤن 
كة بؤ سةرؤكي ثةرلةمانو ثةرلةمانتارةكاين كوردستان نيراوة لةطةلَ 

ةجنومةين وةزيران كردوة نارازي بوون و داوي ياداشتيك ئاراستةي ئ
ليكولينةوةيان كردوة لةو بارةيةوة وينةي ئةم نامةيان رةوانةي فيدراسيؤن 
كردوة ،هةروةها لة كارةكاين فيدراسيؤن ثشتيواين خؤيان نيشان داو 
داوايان كرد فيدراسيؤن كيتابيكي رةمسي ئامادة بكات لةسةر رةوشي 

 اردنةوةيانثةنابةران و ضونييت ن
ضونييت ناردنةوةيان تا ئةوان هةلَويسيت خؤيان ئاراستةي حكومةيت هةريم 
بكةن و لةو بارةيةوة نامةي نارةزايةتيش ئاراستةي قونسليةي بةريتانيا 

  .دةكةن لة كةركوك
هةمان رؤذ وةفدي فيدراسيؤن لة ئةجنومةين وةزيران ضاويان  •

ثةيوةنديكاين بةرثرسي )ديندار زيباري (كةوت بة بةريز 
 .حكومةيت هةريم لةطةلَ ريكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان

لةم ضاوثيكةوتنةدا وةفدي فيدراسيؤن لةسةر كيشةكاين ثةنابةران و 
هةلَويسيت حكومةيت هةريمي كوردستان و نةتةوة يةكطرتووةكان قسةو 
باسيان كرد ،نامةيةك كة ئاراستةي سةرؤكي حكومةيت هةريمي 

كراوة ثيدرا داوايان ليكرا كةحكومةيت هةريم هيض يارمةتيةك كوردستان 
  ..ثيشكةشي ووالتاين ئةوروثا نةكات سةبارةت بة ناردنةوةي ثةنابةران

راي طةياند بةهيض شيوةيةك لةطةل ) ديندار زيباري(بةريز 
ناردنةوةي بةزؤري ثةنابةراين كوردي عيراقي نيني لةو بارةيةوة 

ري فيدراسيؤن لةطةل سةرؤكي حكومةيت لةسةر نامةي سكرتي
هةريمي كوردستان باس دةكات  و بةم زووانة موقفي حكومةيت 

  .هةريمي كوردستان لةو بارةيةوة رادةطةيةنريت 
  وةفدي فيدراسيؤن داواي عةمةيل كردنةوةي برياريكي وا ي كرد

 مي كوردستانةوة دةربضيكة لةاليةن حكومةيت هةري..  
  

  راقيفيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين عيسكرتارييت  
 

@a‡ïÔaÈ@ðäaŠóibäóq@ñŠóbmŠó@ðäüïaŠ‡ïÐóÜ@çbnäìíi@ãa‡äó÷ói

@ñòìóåmìi@ðä†‹ØŽïèóióÜ@oŽïióè@ñŠóîŠbØìŠìò†@oŽïäaímò†@

óq@a†òìa‹ƒÙîŠ@ãó÷@ñóäaˆûŠ@ðäb’üÙŽïmì@pbió‚@ì@ñŠóibäA @

Š@óÜ@æäaímò†Žî@ðmóîŠbm‹Ù@ói@òìóä†‹Ø@ñ‡äòíîóq@ñó

Š@óÜ@L@òìóäüïaŠ‡ïÐŽîáå@ói@ì@æi‡äóàò‹èói@òìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@ðäbØóïîb

@ðä†‹ØŠü íÜb÷@óÜ@oïióè@çbmŠìò†@çbmü‚@ðäìíiìa‹ƒÙîŠ@ì@æm‹Øóî

äóà‹èóióÜ@ìa‡äbmóäaˆûŠ@ðäbîˆ@ïäbåï÷ì’bi@ðÙŽïäbîˆóÜ@çìíi‡A
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ibäóq@õŠóaŠó@ôäüïaŠ‡ïÐ@õ‹Žïm‹Ù@ðàbîóqôÔa‹ŽïÈ@ôäaŠó @
‡îí@óÜ@ðÔa‹ŽïÈ@ðäaŠóibäóq@üi@ßbàóu@’ò†@ @

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

  ئازيزان، دؤستان، هاوضارةنوسان 
  

 هيشتا لةعيرقدا نة ئةمنيت نة ئاسايشي خةلَك نة قانوون نة دةولَة تيك كة 
نؤينةرايةيت خواستو داواكاري وماف و ئازادية فةردي ومةدةنيةكاين خةلَكي 

ةسةر كارة نة داطريكاري و جةنطي تايفي ومةزهةيب عيراق بكات ل
تةنانةت نة ثيداويستية سةرةكيكاين . وكوشتاري بةكؤمةلَ كؤتاي ثيهاتووة

خةلَكي لة ئاو كارةباو سووتةمةين دابينكراوة  ونة ئةو سةدان هةزارة لة 
 خيزاين عيراقي كة بةهؤي جةنطةوة لة ناوخؤدا مالَ و حالَي خؤيان جيهيشتوة
طةراونةتةوة شؤيين خؤيان، كةضي دةولَةتاين هاوثةمياين ئةمريكا ولةثيشيانةوة 
بةريتانياو سويد لةذير ناوي طةرانةوةي ئارةزوومةندانةدا  وبةثي ئيتيفاقي ذير 
بة ذير لةطةلَ حكومةيت ئيستاي عيراقدا كةوتوونةتة طياين سةدان ئينساين 

اسيت خؤيان رةوانةي كؤمةلَطايةكيان ثةنابةرو دةيانةوةيت ثيضةوانة بةخو
بكةنةوة كة بة ئيعترايف ناوةندة سياسي وئاطادارةكاين  جيهان ،  عيراق وةك 

هةربؤية ثيويستة بة تةواوي . وولَاتاتيكي جةنط و نائةمن ناوزةد دةكريت
تواناوة ئةم سياساتة ثوجةلَبكريتةوة هيزي ئينسان دؤستو ريكخراوة 

  .نياي بة ثشتيوان بؤ رابكيشريتثةنابةريةكاين د
بانطةوازي طيرانةوةي بةزؤري ثةنابةراين عيراقي  لةاليةن حكومةيت سويد و 
زؤربةي ووالتة ئةوروثيةكاين تر دريذةي هيرشيكة بؤ سةر مافةكاين ئينسان 

ئةم حكومةتانة دةيانةويت شان خالَي  لةسةراسةري ووالتة ئةوروثيةكان ،
كاولكاريةك كة ئةمريكاو هاوثةمياناين  زيانبارةكاين جةنط و بكةن لة ئاكامة

ئةم دةولَةتانة كيشةي ئيمة ثةنابةرانيان . بةسةر خةلَكي عيراقدا دايان سةثاند
بةخاتري بةرذةوةندي  كردؤتة وةرقةيةكي سياسي لةموناسةبايت ناوخؤ و

 ئينساين و ئابووري خؤيان بةيب لةبةرضاوطرتين ثضوكترين ريز لة ماف وذياين
 ي دميكراسييةوة دةيدةن بةطوي ئيدعايةك  كةبةناويئةمةش ئيتر تةواو
ئةمة فشار هينان وسنورداخستنة لة خةلَكي .  ثوض دةرديينيجيهاندا قسةيةك

عرياق بؤ هةلَبذاردين مةرطو و تيا ضوون، شةرعيت دانة بة سياسةيت ئينسان 
 خؤيناوي عيراق وثيويستة كوذي ئةمريكاو اليةنةكاين بةشدار لةكارةسايت

  .بةتةواوي تواناوة بةريثيبطرييت
@@

@@

  :بةريزان
حكومةيت عيراقي دةستسازي ئةمريكا هيض ماف و شةرعيتيكي نية بةناوي 
ئيمةي ثةنابةرانةوة ئيتيفاقية لةطةلَ حكومةيت سويدي ئيمزا بكات بؤ 

 خةتةر ناك و ناردنةوةمان ، ئةم هةنطاوةي حكومةيت عيراقي زةنطيكي
سةرةتايةكي كارةساتبارة دةكاتة نسييب ئيمةي ثةنابةران و دةرطا بةرووي 
ووالَتة ئةوروثيةكان دةكاتةوة تا بةليشاو هاوضارةنووسامنان رةوانةي 

 تيا بةدي  كؤمةاليةيتي وئاسوودةطيوولَاتيك بكةنةوة كةهيض ئةمنيتو ئارام
وانةمان ئةم ئيتيفاقيانة بةذيان و ناكريت، ثيويستة ئيمةش بةريزي يةكطرتو

ضارةنوومسانةوة ريسوا بكةين و ريطا نةدةين بةناوي ئيمةوة ساتو سةودا و 
بازرطانيمان ثيوة بكةن لة هةر شؤينيك دةستمان ثيان دةكات ئيدانةو

بؤية ثيويستة لةبةرامبةر سياسةيت بةزؤر طيرانةوةي  .سةركؤنةيان بكةين
بيينة مةيدان ، ئةطةر حكومةيت سويدي خةريكة بةهاوكاري ثةنابةراين عيراقي 

حكومةيت عيراقي ذيانو ئايندةي ئيمة دةخةنة مةترسيةوة ئةوا دلَنيام  ئيمةش 
تةا نيني هيزيكي طةورة و بةرين لة خةلَكي ئازادي خوازي  سويدو دةيان 

@@ريكخراو نيهادي بةرطري لةمافةكاين

و دةيان ريكخراو نيهادي بةرطري لةمافةكاين خةلَكي ئازادي خوازي  سويد
ثةنابةران  تا دةطاتة ئةحزايب ضةث و يةكييت كريكاري لة ثالَ ئيمةو خواسيت 
بةرهةقي ئينسانيمان راوةستاون و دةتواينَ سياسةيت ديثؤريت ثةنابةران 

  .بةشكستدا بكيشيت
ثيشةوةي فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين عيراقي وةك هةميشة لةريزي 

خواست و نارةزايةتيكاين ئيوةدا شان بةشانتان بؤ بةرطري لةداواي ثةنابةري 
 ئينساين ية يريضكةيةكراوةستاوة و بةو ثةري تواناوة ثشتيوانيتان يلَ دةكات، 

و دذ بة سياسةيت جياكاري وراسيسيت ودذي ثةنابةري حكومةيت سويدي 
و ثتانسيليكي طةورةي لة ووالتة لةمةيداندايةو بزووتنةوةي عةزمي وبةتوانا 

ئةوروثيةكاين تري ديكةي هيناوةتة مةيدان بؤ رةتكردنةوةي ناردنةوةي 
لة بةريتانياوة تا كةنداو فنالندو نةرويج وئةلَمانيا . بةزؤري ثةنابةراين عيراقي

وهؤلَندا وسويسرا وةك بةشيك لةجوالَنةوةي نارةزايةيت ثةنابةران خةبات 
  .ت بؤ بةدةستهيناين ماف و داخوازيةكانتانوتيكؤشان دةكا

فيدراسيؤن كةمثينيكي لة شارةكاين يؤتؤبؤري و ستؤكهؤلَم وشارةكاين تر 
بةريخستوة لةثيناو رةتكردنةوةي ئةم ئيتفاقية نيوان حكومةيت عيراق و 
حكومةيت سويدي و دذ بة ناردنةوةي ئيوة بةزؤر بؤ عيراق ،ئةم سةنطةر 

 ي تواناوة لةكةناريدا راوةسنت، وةرن با بةهيزيوبةتةواوبةهيز بكةن 
يةكطرتوانة وبةريزي ريكخراوةي خؤمانةوة سياسةيت دذ بةنابةري 

 ديثؤرتة بةسةر ذيان و آلي بة البردينيئةمة تةا ريطا. هةلَوةشينينةوة
  . ئيستاو داهاتوومانةوةيسونوةضار

   
  سةركةويت خةبايت يةكطرتوانةي ثةنابةران

  دووبارة دةستان دةطوشم
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ةن فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين عيراقي و بةرةي دذي  بةدواي هةولَيكي يب ووضاندا كة لةالي
ثةنابةري كوردي عيراقي لة ) فازل عبدوالَ( ديثؤريت ثةنابةران بؤ عيراق بةريخرا سةر ئةجنام 

طرتووخانةي دةستبةسةري كامسفيلَد هاوس كة بريارة بوو بةزؤر ئيوارةي ئةمرؤ رةوانةي عمان 
ي نيو دةولَةيت هةولير ديثؤرتبكريتةوة ناردنةوةي راطريا و تيكتةكةي بكريت لةويوة بؤ فرؤكةخانة

  .كانسلَ كرايةوة
لةو بارةوة فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين عيراقي ئةوثةري سثاسي ئةو اليةنانة دةكات كة هةولَي 

  .خؤيان خستةطةر بؤ هاوكاري و يارمةيت ئةم ثةنابةرة 
@
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 ثةنابةري كوردي عيراقي لة فرؤكةخانةي هيسرؤوة لة )سةركةوت سةالم( ئيوارة ٥ئةمرؤ كاتذمير 

لةذير زةخت زؤردا ديثؤريت ) سةعيد عةيل ( لةندةنةوة بةفيدراسيؤين راطةياند خؤي و ثةنابةر 
اسيؤين حممد ثةنابةري كوردي عيراقي لة طرتووخانةي ئؤكننت وة بة فيدر .كوردستان دةكرينةوة

 كارمةندي وةزارةيت ٤راطةياند هةردوو ثةنابةر دواي ئةوةي فشاري زوريان بؤ دةهينن لةطةلَ 
 دةقةي تري ١٥ناوخؤي بةريتانيا بةروو عةمان بةريان دةخةن تا ساتةكاين ئةم هةوالَة وابريارة 

  .بةزؤر رةوانةي فرؤكةخانةي نيو دةولَةيت هةوليريان بكةنةوة 
سيؤن راي طةياند دواي ثةيوةندي ئةم ثةنابةرانة بة فيدراسيؤنةوة ريكخراوي سكرتارييت فيدرا

ليبوردين نيو دةولةيت و رفيوجي كانسل لةهةوالَةكاين ئةم ثةنابةرانة ئاطادار دةكرينةوة بة داخةوة 
بةهؤي كةمي كات و ثةيوةندي ثضراندي ئةم ثةنابةرانة كؤمةك و هاوكاريةكان ثيناطات و 

سةروةر (هاوكات هةر  ئةمرؤ ثةنابةر  .ثيضةوانة بة خواسيت خؤيان ديثؤريت دةكرينةوةسةرئةجنام 
 لةريطاي ئةردةنةوة رةوانةي فرؤكةخانةي ٣-١٢فيدراسيؤين ئاطاداركردةوة وا بريارة )  رةشيد

لة راطةياندنيك كة  .نيو دةولَةيت هةوليري بكةنةوة داواي لة فيدراسيؤن كرد هاوكاري بكةن
يةن بةرةي دذي ديثؤريت ثةنابةران بؤ عيراق و فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين عرياقي وة بالَو لةال

ئينساين دؤست  و ريكخراوي يلَ بوردين نيو دةولَةيت  لةتةواوي ريكخراوة ثةنابةري وبؤتةوة  داوا
 راطرتين بةجيدةكات نامةي نارةزايةيت بنيرن بؤ وةزارةيت ناوخؤي بةريتانيا وداواي  دةست 

  .يرانةوةي بةزؤري ثةنابةران بكةن بؤ كوردستانو سياسةيت ط)سةروةر ِرةشيد(ديثؤريت 
  

 دةتوانن نامةي نارةزايةتيكانتان ئاراستةي وةزارةيت ناوخؤي بةريتانيا بكةن 
 ٠٠٤٤٢٠٧٠٣٥٤٧٤٥:بةم ذمارة فاكسة
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  ...دواين بزمار بةسةر تابوويت ... دريذةي 

ستاين ئةم بةالم ئةم بِريار لةكاتيكدابوو كة كةس و كارو دؤ
ثةنابةرانة ثةيوةنديان كرد بة سكرتاريةيت فيدراسيؤنةوة لة 
فنالند بةمةبةسيت هاوكاري كرد دذ بةبِرياري ديثؤرت 

فيدراسيؤنيش دوابةدواي تاوتوي ... كردنةوةي ثةنابةران 
كردين كةيسي ئةم ثةنابةرانة دةسيت داية بةرثاكردين 

ةخؤطرت لة كةمثةينيك كة زجنريةيةك ضاالكي بةرضاوي ل
ضةشين ثةيوةندي كردن بة ضةندين حزب واليةن و 
ِريكخراوةي جةماوةري وئينسان دؤست و ثةرلةماين فنالند 

هةروةها ِريكخستين دوو خؤثيشانداين لة شاري ... 
 كةس بةشداريان كرد و ٢٠٠هيلسنكي كة تيدا زياتر لة 

لة هةروةها كةمثيةنيكي ئيمزاكؤكردنةوة بةري كرا كة زياتر 
 ئيمزا كؤركرايةوة ضةندين حزب و ثةرلةمانتارو ١٢٠٠

اليةن ثشطرييان لة كةمثةينةكة كردو هاوكات ئةم كةمثيةنة 
ِرةنطدانةوةيةكي بةرضاوي لة دةزطاكاين راطةياندين فنالند 

  . ثةيداكردو ِرووبةِرووي ثشتطرييةكي بةرضاو بووةوة
ِرووي لةثال هةموو ئةمانةدا هةولَ درا جياواز لة خستنة 

ضةندين بةلَطةنامةي ياساي بؤ ثشطريي كردن لةم ثةنابةرانة 
هةروةها ضةند بِرطةيةكي ياساي سزاداين مجهوري ئريسالمي 
ئريان تةرمجة كراو نيردرا بؤ اليةنة بةرثرسيةكان و 

 الثةرةي لةسةر ثيشيلكاريةكاين مايف مرؤظ ١٠٠ِراثؤرتيكي 
ين تري فيدراسؤن لةئريان هاوثيضي ئةم ِروونكردنةوةكا

نيردرا بؤ ئيدارةي كؤض واليةنة بةرثرسيةكان و ثةرلةماين 
فنالندو سةرئةجنام ثاش كيشمةكيشيكي زؤرو ضةندين 
كؤبوونةوة ديدراي حزب و اليةنةكان وكاربةدةستان، دوو 

ئازادكران و ثاشان سةرةتاي ... هةفتة لةمةوبةر معماري و 
كراو بةم شيوة برياري ئةم هةفتةشدا بةرزان ناسري ئازاد

ديثؤرت كردنةوةي هةرسيكيان هةلثةسينراو بةشيوةيةكي 
. جاريكيكة ئيقامةي كايت درايةوة بةهةرسيكيانياساي 

بةشيوةيةكي ياساي جاريكيكة ئيقامةي كايت درايةوة 
  . بةهةرسيكيان

جيطةي خؤيةيت جاريكيكة ئةم سةركةوتنة لة هةموو 
ن و هةموو ئةو حزب واليةنانة ثريؤزباي هةلَسوِراين فيدراسيؤ

 بكةين و دووثايت ئةوة بكةينةوة كة ئةم هةنطاوة سةرلةنؤي
هةقيقةيت طرنطي يةكطرتن و هاتنةمةيدان و دريذةدان 

ئةم ِريطةية بةخةبات وتيكؤشامناين سةملاندةوةو ثيويستة 
دريذة ثيبدةين بؤ ثاشةكشةثيكردن بة هةموو ياساو 

  !ةنابةريةكاين ئةم ووالتانة بريارة دذي ث
  

سكرتاريةيت فيدراسيؤين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي 
  لة فنالند

٢٠٠٨ / ٣ / ٥ 
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لةسةر بانطةةوازي ِريكخراوةي شواري كؤضكردوان 

ةي ي مارس سيميناريك لة ثةيوةند بة كيش٦ِرؤذي 
ثةنابةران وكؤضكردوةان لة شاري توركو بةرثاكرا كة 

 نووينةرو كةسايةيت و هةلَسوِراوي جةماوةري ٦٠زياتر لة 
 ووتاربيذي لة ٥لةم سيمينارةدا . تيدا بةشداريكرد

كؤشةنيطاي جياوازةوة قسةوباسيان كرد لةسةر 
كيشةكاين ثةنابةران ، يةكيك لةو ووتاربيذاين ئةم 

 عارف بوو كة وةك نووينةري فيدراسيؤن سيمينارة ريبوار
بةشداري كرد كة باسةكةي سي تةواري دياريكراوبوو لة 

. ثةيوةند بة مةسةلةي ديثؤرتكردنةوةي ثةنابةراين عرياقي 
ِريكةوتين نيوان (( كة ناوةرؤكي باسةكان برييت بوو لة 

حكومةيت سويد و عرياق لةثةيوةند بة ديثؤرتكردنةوةي 
بارودؤخي سياسي وئةمين عرياق .  عرياقي ثةنابةري٤٠٠
كاريطةريةكاين سياسيةيت ديثؤرتكردنةوة لةسةر . لةمِرؤدا

ثةنابةراين كوردو عرياقي بةشيوةيةكي طشيت لة هةموو 
دوابةدواي كؤمةليك بةدواضوون )) ... ووالتاين ئةوروثا 

و ثرسيارو وةالم بةشداربوواين سيمنارةكة زؤر بة 
باسيان لةسةر مةترسيةكاين ئةم طةرموطوريةوة قسةو

ريكةوتنةوة ئايندةو ضارةنووسي ثةنابةران كرد لة ووالتاين 
  ....ئةوروثا 

لة دوا بةشي قسةوباسةكةدا ... 
ريبوار عارف بانطةوازي هةموو ِريكخراوكاين كرد بؤ 
ثشتطريي كردن لة كةمثةينيك كة فيدراسيؤن بؤ 
 بةرطريكردن لة ثةنابةران و دذ بة سياسةيت
ديثؤرتكردنةوةي ثةنابةران ئةجنامداراوة، كة سةرئةجنام 
بةشيوةيةكي زؤر فراوان بةشداربووين سيمنارةكة 
ثشطيتريان لة بانطةوازةكةكردو جياواز لة واذؤكردين 

 كةس لةم سيمينارةدا هةوةرها ذمارةيةك لةو ٥٠زياتر لة 
ِريكخراوة بةشداربووةكان ثشطريي خؤيان دةربِري و 

ةوةيان دا كة لة هةنطاوي يةكةمدا نامةي بةليين ئ
لةوانةش . نارةزايةيت بنيرن بؤ وةزاريت كؤضي سويد 

شةبةكةي ئازادي مجوجؤلَ، ناوةندي : ِريكخراوةكاين
ريكخراوي ذنان لة توركو، ئةسيل كؤميتةي سويد، 

  .... شوراي كؤضكردوان ، 
  

  فيدراسيؤين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي لة فنالند
٢٠٠٨ / ٣  /٧  

@@

@@òŠóqý@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@çíïaŠ‡ïÐ@ñóàbäónÐóè@IU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@SP@ðŠbà@ñRPPX

@ì@‡äþåÐ@ðäbØóîŠòìbàóu@òìa‹ƒÙŽîŠ@óÜ@ÛóîòŠbàˆ

†‹Ø@ðÔaÈ@ðäaŠóibäóq@óÜ@çbîn“q@‡îíA@@@

áïïŽîŠbåðmóîbóØ@ì@çóîý@ÚŽïÜóàüØ@üi@Ú@ @

@óÜ@ŽñŠ@òíŽï’@ãbØói_æî‹i@ðÔaÈì†ŠíØ@ðäaŠóibäóq@ñòìóä†‹ÙmŠürî†@
  

نامةي نيوان حكومةيت سويدو عرياق، مةسةلةي ديثؤرتكردنةوةي ثةنابةراين دوابةدواي ِريكةوت
عرياقي بووة مةترسيةكي طةورةو هةر لةئيستةدا هةِرةشة لة ذياين سةدان ثةنابةري كوردو 
عرياقي دةكات، بؤية لةمبارةوة فيدراسيؤين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي لة سويد لةثالَ 

لَدةسيت بة سازاداين سيميناريك بؤ كؤمةلَيك ياساناس وكةسايةيت واليةين كارةكاين تائيستةيدا هة
ثةيوةندار بةكيشةي ثةنابةرانةوة بةمةبةسيت تاوتؤي كردين كيشةكان ئاماذةكردن بؤ ضةند 

  !خالَيكي ضارةنووساز لةبارةي ذيان و ضارنووسي ثةنابةرانةوة 
ا جياواز لةوةي كة فرسةتيكة بؤ خستنةِرووي بةشداري كردين ئيوةي ثةنابةران لةم سيمينارةد

ثرسيارو كيشةو طريوطرفتةكانتان، هاوكات دةخالةتيكي ِراستةوخؤشة لةذيان وضارةنووسي 
خؤتاندا كة جيطةي خؤيةيت بةبةشداري كردنتان ئةم هةلة بقؤزنةوةو بةتةنط ضارةسةر كردين 

  .كيشةيةكةوةبن كة بةرؤكي ثيطرتوون 
  :ةم سيمينارة بةم شيوةية بةشداربوواين ئ

  تاوتؤي كردين اليةين ياساي كيشةي ثةنابةران بةريزان
Maria Norosel 

Niomi Lindgren 
Anna-pia 

Paula Jolaz 
anna-Enoksson  

 :هةلَويسيت كؤميتةي ثةنابةري سويد 
Anita Dorasio 
nima Rostami  
 هةلَويسيت خاضي سور
Dick Klomen  

   ثيشةوةي سياسةيت ديثؤرتكردنةوة لة اليةن ذنان ، قوربانياين ريزي
  سويد_ ِريكخراوي ئازادي ذن لةعرياق  

Halala Rafie  
مةترسي ديثؤرتكردنةوةي ثةنابةران و دةورو هةلويسيت فيدراسيؤين سةرتاسةري 

  ثةنابةراين عرياقي
Rebwar arif  

  ABM:  شوين 
Sveavägen 41  

Stockholm 
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@ñónaŠb÷@ñóàbä@Žð@ðäíïaŠ‡ïÐ@ñm‹Ù

bïäbnîŠói@óÜ@†‹Ø@ç‡äbîó aŠ@ðäbØb Œò†@ @
@@

دوابةدواي طرتن و ِراوناين ثةنابةران و ِراثيضكردنيان 
بؤ طرتووخانةي دةستبةسسةرةكاين بةريتانيا ودواتريش 

 ثةنابةري كوردي عرياقي ٦٠يثؤرتكردنةوةي د
سكرتريي فيدراسيؤن سي نامةي ئاِراستةي تةواوي 
دةزطاكاين ِراطةياندن و ِريكخراوة ثةنابةري وئينسان 
دؤستةكان كرد بةمةبةسيت ثشتيواين لةو كارةساتة دذي 
ئينسانيةو زؤربةي مالثةرةكاين ِريكخراوة ثةنابةري 

والَةيان بالوكردةوة وئينسان دؤستةكان ئةم هة
هةروةها ِرؤنامةي طاردياين بةريتانيا و ئؤبزيرظةرو 

  راديؤكان ثةويةندياكرد بةسكرتري فيدراسؤنةوة

@ñòìóä†Šbä@ðÜaìóè@ŠóóÜ@‡äbîó aŠ@ðäbØb Œò†

@a‡äüïaŠ‡ïÐ@ñmÙ@ßó óÜ@çaŠóibäóq@ñŠûŒói

@çóØò†@æmìóÙŽïqìbšN@ @
T@@

 كوردستان لةطةل ذمارةيةك لة دةزطاكاين ِراطةياند لة
: سكرتريي فيدراسيؤن ضاوثيكةوتن دةكةن لةوانة 

راديوي نةوا، رؤذنامةي رؤذنامة، هةروةها مالثةرة 
كورديةكان هةوالةكاين ثةنابةرانيان بالوكردوة لةوانة 

هاواليت، هاوثشيت، ئةمرؤ، دةنطةكان، (مالثةري 
كوردستان نيوز، حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري 

  .. )امةكاين كوردستاين نوي، ئاشيتكوردستان ، رؤذن
@òìóäaŠó @ð‹móàóÜ@óØ@ñóäaŠóibäóq@ìóÜ@ÛóîòŠbàˆ

@çbîŠb ŒŠ@bïäbnîŠói@ðmóàíÙy@ðäbØû‡äbàüØ@ò†óÜ

òìóäüïaŠ‡ïÐ@ðmóîŠbm‹Ù@ói@p‹ @çbî‡äòíîóq@ìíi@
@@

ثةنابةر ١١نض ثةنابةري كوردي عرياقي لة ذمارةي ثي 
دؤكاين حكومةيت كة ِرؤذي ثينض شةممة لةاليةن كؤمان

بةريتانياوة دةِرفينرين لة طرتووخانةي دةستبةسةري 
كيرتيل هاوسةوة بة فيدراسيؤنةوة ثةيوةندي دةطرن و 

ايانطةياند كة ِرؤذي ثيض شةممة دواي ئةوةي بة دوو ِر
ثاسي سثي بةرةو فؤكةخانةي ستاسنتيد بةري دةكرين 

 ٦٠ ثةنابةري كورد جطة لةو١١بة مةبسيت ناردنةوة 
ثةنابةرةي كة بةزؤر ِروانةي كوردستان كرانةوة 
جيطايان بابيتةوة بةو هؤيةوة جانتاكانيان و 
ثيداويستيةكانيان دةنريينةوة كوردستان بةالم خؤيان 

 يان لة طرتووخانةي كنيزيل هاوسن ٥دةطيِرنةوة ئيستا 
 ثةنابةرةكةي تر بةرةو طرتووخانةي دؤظةر ٦

اري بةدةستهينان لةسةر بةمةبةسيت زاني/ بةريكراون 
ئةو ثةنابةرانة ئةتوانن ثةيوةندي بكةن بة سكرتاريةيت 

  !فيدراسيؤنةوة 
@@

ìómóä@ñìa‹ƒÙŽîŠ@ð‹qŠói@µÜüØbu@çbØòìím‹Øóîò

@ðäüïaŠ‡ïÐ@ñm‹Ù@ói@ñŠóibäóq@ñŠbiìŠbØ@üi

@oaŠòìbä@ì@Þíà@ì@ÛíØŠóØ@ðÙÜó‚@óØ@‡äbîó aŠ

òìóäóØbä@pŠürî†@×aÈ@ñìŠaí‚ì@ @
@@

لة دوو ثةيوةندي تةلةفوين بةِريز جاكؤلني بةرثرسي 
باالي ِريكخراوةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ 

 ِراطةياند ئةوان كاروباري ثةنابةران بة دةشيت جةمايل
نيطةرانن لة مامةلَةي حكومةيت بةريتانيا بةرامبةر بة 
ثةنابةران ودواي داواكردين زانياري لةسةر ثةنابةرة 
: طرياوةكان بةسكرتريي فيدراسيؤين ِراطةياند

وةزارةيت ناوخؤي بةريتانيا بةلَيين داوة هيض ثةنابةريك ((
خواري كة دانيشتووي كةركوك وموسل و ناوةراست و 

  )) .عرياق بةزؤر نانيردريتةوة لة ئيستةدا 
@ñóàbä@ bqìŠìó÷@ ðäbàóÜŠóq@ ðàa‡äó÷@ oîàý@ µu

@†‹Ø@bïäbnîŠói@ñü‚ìbä@ðmòŠaŒòì@ñónaŠb÷@ðmóîaŒòŠbä@ @
  

دا كة بةِريز جني المبريت ئةندام ثةرلةماين لةنامةيةك
ئةوروثا ليسيت حزيب سةوزي بةريتانيا ئاِراستةي دةشيت 

كرتريي فيدراسيوين كردوة ِراي طةياندوة كة جةمال س
نامةي ناِرةزايةيت ئاِراستةي وةزارةيت ناوخؤي بةريتانيا 
كردوة سةبارةت بة ناردنةوةي ثةنابةراين كوردي عرياق 
و داواي البردين زةخت و زؤري كردوة لةسةر ثةنابةراين 

  .عرياقي 

@ðäbàóÜŠóq@óÜ@òìóäìíiüØ@a‡ïåïÜói@‡Übäû‡Øbà@Ûbu

nîŠói@ì@†ŠíØ@ðäaŠóibäóq@óÜ@ñn“q@üi@bïäb

pbÙibqŠói@ðÔaÈ@ @
@ @

بةريز جاك ماندؤنالد ئةندام ثةرلةماين بةريتانيا و ئةندامي 
بةرةي دذي ديثؤريت ثةنابةران بؤ عرياق بة فيدراسيؤين 
راطةياند كؤبوونةوة بؤ فيدراسيؤن و بةرةي دذي 
 ديثؤرت ساز دةكات بؤ ليداوان لةسةر رةوشيت ثةنابةري
لةبةريتانيا و نةخشةكاري رووبةرووبوونةوةي بة سياسةيت 

  . دذي ناردنةوة بة زؤري ثةنابةران 
@îóràóØ@óÜ@ðäaíïn“q@çóîý@ìa‹ƒÙŽîŠ@ÚŽïÜóàüØ

çaŠóibäóq@ñòìóä†Šbä@ói@ˆ†@çóØò†@çüïaŠ‡ïÐ@ @
@ @

دواي ناردين هةويل ديثؤرتكردنةوةي ثةنابةران لةاليةن 
 ثةنابةران بؤ عيراق فيدراسيؤن و بةرةي دذي ديثؤريت

كة يةكيكة لة يةكيةتية كريكاريية PCS اويريكخر
نامة ئاراستةي وةزيري ناوخؤي ... كةورةكاين بةريتانيا و 

نارزايةيت خؤيان دةردةبرن بة ناردنةوةي وبةريتانيا دةكةن 
هةروةها كؤثي نامةكةيان ... ثةنابةراين كوردو عرياقي 

  !ردوة ئاراستةي سكرتاريةيت فيدراسيؤن ك

@ðmóîaŠóåŽîíä@ñŠó óàbäˆûŠ@ñò‹äüØ@nói@óÜ

oŽî ò†@bŽîŠ@‹ŽïÜìóè@ñŠb’@óÜ@çíïaŠ‡ïÐ@ @
@@

دوابةدواي ئاطاداركردنةوةي دةزطاكاين راطةياند لة 
ثةيوةند بة بةستين كؤنطرةيةكي رؤذنامةكطةري بؤ 

نوينةري فيدراسؤن لة كوردستان ) بةشداري عةيل ( 
ةنابةري كورد بةزؤر بؤ  ث٦٠لةسةر نادردنةوةي 

فرؤكةخاةي نيودةولةيت هةولري و هةلويسيت 
  . حكومةيت هةرميي كوردستان 

اطةياند بةشدراي عةيل بة سكرتاريةيت فيدراسيؤين ِر
ؤذنامةطةري طاطرياوة لة بةرثاكردين كؤنطرةي ِريِر

، دوو كارمةندي دةزطاي ئاسايش اسيؤنفيدر
يطةيان نةدا ِري ضراخاندا وةستاون و لةبةردةم هؤلَ

تةوة وون بكرياطةياندن ِرتيةكان بؤ دةزطاكاين ِرِراس
  انةي ثةنابةرة كورد٦٠دنةوةي ئةو رسةبارةت بة نا

رانةوة بؤ ض شةممة لة بةريتانياوة بةزؤر نيؤذي ثيكة ِر
  !… كوردستان 

@Äû‹à@Àbà@ñ‹îŒòì@ßó óÜ@ðÜóÈ@ñaŠ‡’ói

òìónïiò†üØ@çbn†ŠíØóÜ@ @
@@

)  بةشداري عةيل وسةربةست(اين ثينض شةممة بةي
( ز يلةشاري هةولري ضاويان دةكةويت بة بةِر

وةزيري مايف مرؤظ و لة هةوايل ) دكتؤر شوان 
طرتين ثةنابةران ئاطاداري دةكةنةوة كة وا 
بِريارة ئةو ثةنابةرانةي طرياون لة بةريتانيا 

لةوةالمدا . …نةوةةوانةي كوردستان بكريِر
ي ةنديو دةدات كة ثةوةزيري مايف مرؤظ بةلني

ت لةطةلَبطريمي  سةرؤكي حكومةيت هةري
  !ة ئاطاداري بكاتةوة كوردستان و لةو هةوالَ

@ðäbàóÜŠóq@óÜ@Äû‹à@Àbà@ñóä‰ïÜ@ðØûŠó

@ñónaŠb÷@óàbä@pa†ò†@ñŠbî‹i@çbn†ŠíØ

pbÙi@çbn†ŠíØ@ðºŠóè@ðmóàíÙy@ @
@@

دوابةدواي ديداري سكرتريي فيدراسيؤن لة 
ز عةدنان مفيت سةرؤكي هةولري لةطةل بةري

ثةرلةمان كة ِرايانطةياند ؛ ئةوان ناتوانن 
هاواليت خؤيان وةرنةطرنةوة وةختيك 

بةريز حممةد ئةمحةد لة . دةنرييتةوة كوردستان؛
ثةويةنديةكي تةلةفوين بةسكرتريي فيدراسيوين 
راطةياند سةباري نيطةراين ئةوان لة هةوليسيت 

ن بةناوي سةرؤكي ثةرلةمان ئةوان هةول دةدة
ليذنةكةي خؤيانةوة نامة ئاراستةي حكومةيت 

  .هةرميي كوردستان بكةن 

ìóèŽßaäò†@ì@Âçbn†ŠíØ@üi@òìbïäbnîŠói@óÜ@ðÔaÈ@ì†ŠíØ@ðäaŠóibäóq@ñòìóä†‹ÙmŠürî†@ðäbØóbi@ì@ 



Žï’ŠaŒü ‡ïÐ@ðmóîŠbm‹Ù@ñòìóäìíiüØ@ðmŠíØ@ðÙaŠ@óÜ@çüïîía‹@
  

 سكرتاريةيت فيدراسيؤن لة شاري زوريخ بة ئامادة بووين ٢٠٠٨ / ٣ /٢٣رؤذي 
كة . زؤربةي ئةنداماين سكرتاريةت و ضةند ميوانيك كؤبوونةوةي خؤي بةست 

  :يت بوو لة دةستووري كؤبوونةوةكة بري
جيطةوريطةي فيدرتسؤين سويسرا لة بةدةنةوة سياسةت و ثرؤذة  -١

  .سةراسةريةكاين فيدراسيؤين طشيت 
.بةرثرسي تةشيالت و بةرثرسي مايل تريو ليذنةي بةريوةبةروبنكةكان وسكر -٢
 .نةخشةي هةلسواراين ئايندة  -٣
 .مانطرتن و خؤثيشانداين بةردةم ثةرلةمان و يب ئيف ئيم  -٤
 .يديةكان لة سويسرا كةداواي هاوكارميان ليدةدةكةن كيشةي يةز -٥
 .كؤبوونةوةيةكي تر لةطةل دةولةت  -٦

، بةطشيت رةخنةي تووند اجدي كرتوطؤي طفت ولةسةر هةريةك لةم خاالنة قسةوباس
ونةخشي دةورةي رابردوو طرياو دةست خراية سةر خالة الوازةكان و تةئيكد ةورلة د

  .تر كرايةوة لةسةر تووندتؤيل و جديةتيكي زيا
ثيويستة ثيش هةرةوةها كؤبوونةوةيةكة ثييوابوو ئةطةر مبانةويت كاري طةورةتربكةين 

ثؤست وخاوةنةكاين دياري هةرشتيك سكرتاريةت ريكبخريتةوة وفراوان بكريتةوةو 
  زترربيت و ثةيوةندي لةطةل ثةنابةران بربيتة ئاستيكي بة

دةكرا وان ليضاوةِري  كاري طةوةرةتريدييومحايل و ئئةوة كةمايةيت خؤخش. باشترو
دواي زياتر لة سي . نةكانخةثيشنيارةو ِرري يان بوو لةقسةوباس وبةشداري جدي هاو

هاتكؤلة فسةوباس ور كاتذميبوونةكة بةم بِريارانةوةكؤتايي ثي  
@çbØòŠbî‹i@ @

QM فواد عةزيز و حيسام عةيل لةسةر داواي سكرتاريةت و ئامادةيي خؤيان بةرةمسي

@.وون بة ئةندامي سكرتاريةت ب @
لةشاري زوريخ ساز دةكري ، بِريارة  ٢٠٠٨ / ٠٥ / ١١ كؤبوونةوةي طشيت لة -٢

  .زؤرترين ذمارةي ئةندامان و هةلسوِراوان و ثةنابةران تيايدا بةشدراي بكةن 
 مانطرتن و خؤثيشانداين بةردةم ثةرلةمان و وةزارةيت كاروباري ثةنابةري لةمانطي -٣
  . بدري  ئةجنام٥
 ٣ي ئايار كة بؤ ماوةي ١ سكرتاريةيت مولزةمة بةوةي كة ثيداويستةيةكاين شتاندي -٤

  .ِرؤذ دابني بكات 
 دةركردين بالوكراوةيةكي هةفتةنامة يا دوو هةفتة جاريك بؤ هةخلراندين ثةنابةران -٥

  .بؤ مانطرتن وخؤثيشاندانةكة 
ةطةلَ ئةندام ثةرلةمانةكاين  سةبارةت بة كؤوبونةوةي لةطةل دةولةت، كار ل-٦

سوييسرادا بكري بؤ راكيشان و بةشداري كردن لةطةل وةفدي فيدراسيؤن لةطةل 
  .دةولةت 

 نووسيين نامةيةك بؤ وةزارةت لة ثةيوةند بة كيسي يةزيديةكان كة ئيستا لة -٧
  .سويسرا داواي هاوكاري و  ثشتيوانيان لة فيدراسيؤون كردوة 

 بؤ بالوكردنةوةي نيوا ثةنابةراندا بة مةبةسيت وةرطرتين ِراي  ئامادةكردين فؤرميك-٨
  .ثةنابةران و زانياري لةسةر ئاسيت بريكردنةوةوبؤضون و ثيداويستةكانيان 

 لة هةولدا بؤ ثةيداكردين ئيمكانايت مادي، بؤ كةنيسةكاين سويسرا دةنرين و داوايان -٩
 ي بؤ كؤبوونةوةيةكي هاوبةشليدةكري كؤمةكي فيدراسيون بكةن وكاتيك دياري بكر

  
  ئةمحةد عةيل

  سويسرا/ سكرتريي فيدراسيؤين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي 
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فيدراسيؤين سةرتاسةري ثةنابةراين  ٢٠٠٨ / ٣ / ١٩كةويت يؤذي ضوار شةممة ِرِر
عرياقي نووينةرايةيت كوردستان كؤنطرةيةكي ِرؤذنامةطةري بؤ دةشيت جةمال 

 .سكرتريي فيدرايسؤن سازكرد لة هؤيل ضراخان لة هةولير 
) سةروةر ِرةشيد(نوينةري فيدراسيؤن لة كةنةدا و ) جةالل سعيد(لةم كؤنطرةدا 
 بةزؤرو بةكةلةبضةكراوي لة ١٣/٢/٢٠٠٨بةرانةي كة لةِريكةويت يةكيَك لةو ثةنا

لة )بايز عبدولرمحان ( ِريطةي فِرؤكةخانةي هةوليرةوة نيردراوةتةوة كوردستان، وة 
ِريطةي تةلةفونةوة لةطرتووخانةي دةستةبةسةري كؤلن برؤك لةبةريتانيا بةشداري 

طرةكةي بةِريوة دةبرد ويراي كة كؤن) بةشدار عةيل ( سةرةتاي كؤنطرةكة . كرد
بةخيرهاتين ميوانةكان و دةزطاكاين ِراطةياندن، سةرةتايةكي لةبارةي فيدراسيؤنةوة 
باسكرد، دواتر دةشيت جةمال لة ووتةيةكدا تيشكي خستة سةر دواين ئالوطؤِرةكان 

دخ و لة سياسةيت ووالتاين ئةوروثا بةرامبةر بة ثةنابةراين كوردو عرياقي هةروةها بارو
طوزةراين ثةنابةران بةتايبةت ثةنابةرانيك كةِرةفزكراونةتةوةو مايف نيشتةجي بوونيان 

لةبةشيكي تري قسةوباسةكةيدةشيت جةمال باسي لة وةزعي ....ثي نةدراوة
ثةنابةرانيك كرا كةئيتسة لةاليةن ووالتاين ئةوروثاوة دةست بةسةركراون وبةنيازن 

 بةشيكي تري قسةوباسةكةتان تايبةت بوو بةو .بةزؤر بيانرينةوة كوردستان
ِريكةوتنانة ينيانةي نيوان حكومةيت هةريم و ووالتاين ئةوروثا بةتايبةت بةيتانيا كة 
... ثةنابةراين كورد بة زؤرو بة كةلةبضةكراوي ِرةوانةي كوردستان دةكةنةوة

 هةموويان دذ بة هةروةها سكرتريي فيدراسيؤن وويت لةِراستيدا ئةو ِريكةوتنانة
ِريكةوتنة نيودةلَةتيةكان وهةموو ثرانسيثةكاين مايف مرؤظةو داوايكرد كة بة زووترين 
كات حكومةيت هةريم ئةو ِريكةوتنانامانة هةلَبووةشينيتةوةو فرؤكةخانةي كوردستان 

. نةخرييتة خزمةت ئةو كارة دذي ئينسانيانةو ثةنابةراين بةزؤر نرياوة وةرنةطرنةوة 
هاوكات ئاماذةي بةوةدا كة كِيشةي ثةنابةران لةنيوان ووالتاين ئةوروثاو حكومةيت 

ثاشان دواتر قسةوباسيكي لة بارةي هةولةكاين فيدراسيؤن . هةريمدا بووةتة قورباين
كرد لة دةرةوةو ناوةوةي كوردستان و هةروةها ئاماذةي بة ديداري سةرؤكي 

ثاشان سةروةر رةشيد باسي لة ...وةكاين كردوثةرلةمان و هةلويستة ضاوةِروان نةكرا
ضؤنيةيت ناردنةوةي خؤيان كرد لةبةريتانياوة بؤكوردستان كةضؤن بةكةلةبضةكراوي 
لةثالَ هةرجؤرة سوكايةيت ثيكردنيكدا بة تاواين خوازياري مايف ثةنابةربوون مامةلَةمان 

نياوة لةسةر ِرةوشيت دواتر بايز عبدلرمحان لة طرتووخانةي بةريتا... لةطةل كراوة 
ثةنابةران لة طرتووخانة دةست بةسةرةكاين بةريتانيا قسةوباسي كردو دووثايت 
ئةوةي كردوة كة فيدراسيؤن نوينةري ِراستةقينةي ئيمةي ثةنابةرانةو حكومةيت 

دواتر ذمارةيةك لة . هةريم وةالم بةداخوازيةكاين ئيمةي ثةنابةران ناداتةوة
ن ثرسيارةكاين خؤيان ئاراستةي بةشداربوواين ئةم كؤنطرةية دةزطاكاين ِراطةياند

كردو هاوكات هةريةك لة دةشيت جةمال وجةالل سعيد وسةروةر ِرةشيد وةالمي 
  .ثرسيارةكانيان دايةوة 

سةتةالييت زاطرؤز ، تةلةفزيوين قةالت ، تةلةفزيوين ( شايةين باسة لةم كؤنطرةيةدا 
، هاواليت ، ئاشيت ، ئاذانسي ئةسؤشيدثرس و طةيل كوردستان ، ِرؤذنامةي ميديا 

  ! ضةندين دةزطاي راطةياندين تر بةشداري يان كرد 
  

  نووينةرايةيت كوردستان_ فيدراسيؤين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي 
٢٠٠٨ / ٣ / ٢٠ 
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وازيةكاين ثةنابةران، ئاسؤ يت ظي دةنط و ِرةنطي بةرةي داخ داكؤكيية لة ماف و يت ظي ميبةريئاسؤ
 .ثةنابةرييت تيدةكؤشيتثيشكةوتووخوازي كؤمةلَطاية لة ثيناو كؤتايي هينان بة دةردو ميحنةتةكاين 

ئاسؤ يت ظي هةولَ دةدات لة ِريطةي بالوكردنةوةي بةرنامةكانييةوة ثشتيواين و هاوكاري بؤ 
بكيشيت ئاسؤ يت ظي ميبةري داكؤكردنة لة مافةكاين  منداالن و ذناين كيشةكاين ثةنابةران ِرا

سؤ ثةنابةرو و تيدةكؤشيت بؤ تيكةل بوون بة دةستكةوتةكاين كؤمةلطاي هاوضةرخ ئاسؤ يت ظي ئا
  .نةوةي ثةنابةرية ثةنابةران وبزوت

   ؤذاينبةرنامةكاين ئاسؤ يت ظي ِر
  ١٢,٠٠ بؤ ١١,٣٠سي شةممة 
   بة زماين عةرةيب ١٥,٠٠ بؤ ١٤,٣٠
   بة زماين كوردي ١٧,٣٠ بؤ ١٧,٠٠

  ِرؤذاين ضوار شةممة بةرنامةكان دووبارة دةكرينةوة 
  :دةتوانن بةرنامةكاين لةسةر ئةم ئادرسة تةماشا بكةن 

  
Satellite 
Hotbird 8 : 
Orbital Position : 13 degrees Eas 
Transponder:14 
Downlink Frequency: 11470
Downlink Polarity: Vertical
FEC: 5/6
Symbol Rate: 27,500  

  بؤ ثةيوةندي كردن بة ئاسؤ يت ظي وة بة ذمارة تةلةفون و ئيمةيلة بكةن 
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