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  2ذمارة    

      
                                                                           2007تشريين دووةمي  19                        ين عرياقيهةفتةنامةي فيدراسيون ، بالوكراوةيةكي هةفتانةي فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةرا

 

 

التاين بةريتانيا ، سويسريا وسيون لة واخؤثيشاندان و ضاالكيةكاين فيدر
   ، سويد ، ئةملان ، كودرستان

     
 !وازي لة كةمثةيين فيدراسيون دةكةن رِيكخراوة سياسي و ثيشةيةكاين بةريتانيا ثيش §
§ ثةنابةر لة مةترسي ديثؤتكردنةوة بؤ كوردستان رِزطار دةكري ن سي! 
بةردةم رِيكخراوي كؤمسيوين باالي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري ثةنابةران  §

 !لةبةريتانيا دةكريتة مةيداين نارةزايةيت دةبريين ثةنابةران 
 !لة كةمثةين و ضاالكيةكاين فيدراسيون دةكةن لة سويسرا  انشوازيثي ددةزطاكاين رِاطةيان §
 !خؤثيشانداين ثةنابةران وةزارةيت كاروباري ثةنابةري ناضار بة ثاشةكشة دةكات  §
  !راديوي فيدراسيون بلندطؤي دةنطي ثةنابةران  §

 

  كةمثةيين فيدراسيون و 
  سيت ئينساينوييةك هةلَ

  

ةمثةيين ك شربدينثيوي بةراوطةرملةطةرم
ديثؤرتكردنةوةي  بةدذ وةستانةوة ارِ

كي يثةنابةراين كوردي عرياقي دا ، هةوالَ
 ة سكرتاريةيتمةترسيدار طةشت ةرونةكيرِاضلَ

و بة فيدراسيون كةجيطةي هةلَويستة
 مانداية، كةكاليةهةموو دواضووين
لة كؤتاي مانطي  . ةم جؤرةبووبهةوالَةكة 

نن ي ابردودا كةشتيةك لة ئاوي ئينرِ
بةرةو ئيتاليا كةتووتةرِي كةيوناندا 

ثاساوانةكاين  ينثشكنيبةهؤي سةرئةجنام 
 250 زياتر لةتةوة كةدةرياوة دؤزراون

 كة بووةةري كوردوعرياقي تيداثةناب
اون و بةشيكن لةو بةطشيت بةيةزيدي ناسر

كارةسايت تريؤريسيت بةهؤي قوربانيانةي كة
بة وهريهايب ضةند مانطي رابردووة نزيك 

هةزار ئةزيزيان لةدةستدا ، ئيستة هةر ئةم 
 بؤئينسانانة بةهؤي كارةساتيكي واوة 

سةخترين بارودخدا لة هةفتة  ماوةي دوو
ذيانيان بةسةربرد بةهؤي لةكاركةوتين 

و ديارة كة ئةمة يةكةجمار.كةشتيةكةيانةوة 
 نيةضةشنة م كارسات و رِووداوي لةوكةية

 .يت هةزاران ثةنابةر دةطر بةرؤك بة
 ئةوثةنابةرانةي كةتائيستةش كةمنني ذمارةي

  .ن عةودايل هةوال و ثةياميكياننئةزيزانينا
كةمنني ذمارةي ئةوثةنابةرانةي كةبوونةتة 
خؤراكي ماسيةكاين دةرياو ئاسةواريك 

. تةرمةكانيشيان بةدي ناكريتلة
ةوةية كة ئاخؤ كي بةتةنط ثرسيارةكة ئ

ة ديت ضارةنووسي ئةم ئينسانانةوذيان و
 ...كةديارة ئةوانيش وةك زؤريك ؟

ثيداويستة ئازاديةكان و نةبووين ماف وتريؤرو ئريهاب ومة بةهؤي دؤخي نالةبارو نائةمن وئيلة
يةكي ناديار ملي ؤذانةوة ناضاربوون بةوةي كة رِووبكةنة هةندةران و بةرةو ئايندةسةرةتايةكاين ذياين رِ

مي كوردستان هةري  عرياق وحكومةيتكة وةك هةموومان دةزانيننيلةاليةكي تريشةوة  .ي بطرنةبةررِ
هةروةها  انةوةووضارةنووسي ئةم ئينس سةرمةسيت سات وسةوداو مامةلةَي خؤيانن بةسةر ذيان

يت ركوسةكردنةوةو  سزادان و ديثؤرتو ئةشكةجنةوئازار ناوضةكة درخييةكيان نةكردوة لةحكومةتةكاين
تيكدا ضاوثؤشي دةكات لة ذياين و ئايندةي نيش لةكايوئيوةستيت كة ئةوةبا لةوالوة بو. هةزاران ثةنابةر

بةهيواي  تا طةشتوونةتة ووالتاين دراوسيدا هةنطاويان ناوة يانانزيةم ئينسانانة كةبةسةر الشةي ئةزائ
كرد بةالم ئةوةي كة تائيستة بامسان. لةطؤشةوكةناريكي ئةم جيهانةدادةستهيناين سةرثةنايةكي ئةمن بة

  4بؤالثةرة  .   شي هةيةثرِهيوا كي تريئةم جيهانة ديوياين ثةنابةرانةو تةنيا طؤشةيةكي واقيعيةيت ذي

 

الكيةكاين كةمثةيين فيدراسيون بؤ داكؤكي كردن لة كاروضا
 ثةنابةراين كوردي عرياقي
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خؤثيشالندان و ضاالكيةكاين فيدراسيون 

راين كوردي دذبة ديثؤرتكردنةوةي ثةنابة
 عرياقي بؤ كوردستان

 تاسةريرلةدريذةي كةمثةيين فيدراسيون سة
ثةنابةراين عرياقي سةبارةت بة نائةمين و 

طريي كوردستان و رِتكردنةوةي سياسةيت يناج
ديثؤرتكردنةوةي ثةنابةران بؤ كوردستان، 

زايةيت ةلةاليةن والتاين ئةوروثيةوة بةمةبسيت نارِ
كي نيونةتةوةي مثةني دةربرِين فيدراسيون كة

رِاطةياندوةو زجنريةيةك ضاالكي دذ بة 
كيرانةوةي بةزؤري ثةنابةران بؤ كودرستان لة 
والتة ئةوروييةكان وكوردستاندا ئةجنامداوة كة 
ئةمةي خوارةوة طؤشةيةكي ئاماذة ثيدراوي ئةو 

  :ضاالكيانةية 
رِيكخراوة سياسي و ثيشةيةكاين بةريتانيا 

  !ةيين فيدراسيون دةكةن ثيشوازي لة كةمث

سكرتاريةيت فيدراسيون بانطةوازيك  -1:بةريتانيا

ئارِاستةي ئازادخيوازان وئينسان دؤستان و 
ان رِيكخراوة ثةنابةري و يةكيةتية كريكاريةك

 والتاين ئةوروثا بةمةبةسيت رِاوةستانةوةدةكات لة
 سياسةيت طيرِانةوةي بةوة بةرامبةر بةكاردانةو

ئةم نامةية , ران بؤ كوردستانزؤري ثةنابة
لةزؤريك لة مالَثةرِو رِؤذنامة كوردي و 

  . ئينطليزيةكاندا بالوكرايةوة 
 يةيت فيدراسيون بةمةبةسيت بةرطريرسكرتا -2

 لة كردن لةديثؤرتكردنةوةي ثةنابةرانيك كة
 طرتووخانةكاندا دةستبةسةرن لة زيندان و
بؤ و سويد لةمانطي سيثَتةمبةرةوة  بةريتانيا

ة ذمارةيةك لةم ثةنابةرانة ثاريزةري طرتووةو ل
، كولن برؤك كامسفيلد هاوس(طرتووخانةكاين 

  ... ، هامسؤرس ، دؤنكاسةر ، دؤظةر ، ئوكننت 
سي ثةنابةر لة مةترسي ديثؤتكردنةوة بؤ 

ن كوردستان رِزطار دةكري!  

ابةر لة مةترسي ديثؤت ئازادكردين سي ثةن= 3 

يكتيان ،دواي ئةوةي كة ت كوردستانكردنةوة بؤ
ثيت بؤ طيرانةوةي بةزؤريان بؤكوردستاندةدري.  
سكرتاريةيت فيدراسيون ثةيوةندي بة  -4

ذمارةيةكي زؤر لة رِيكخراوة ثةنابةري وئينسان 
دؤست و كريكاريةكان واليةنةكانةوة دةكات 
بةمةبةسيت رِاكيشاين ثشتيوانةيان بؤ كةمثةيين 

انةوةي بة زؤري ثةنابةران فيدراسيون دذ بة طريِ

لةمبارةوة كؤبوونةوة طفتوطؤ . بؤ كوردستان
( لةطةل ئةم رِيكخراوانةدا ئةجنامدراوة 

رِيكخراوةي ليبوردين نيودةولةيت، رِيكخراوةي 
كؤمسيوين باالي نةتةوة يةكطرتوةوكان بؤ 
كاروباري ثةنابةري ، كةمثةيين دذ بة رِاسيزم ، 

اديةكان ، كةمثةيين دذ بة ثةميانطةي ثةيوةندية نذ
ناردنةوةي منداالن ، رِيكخراوةي رِفيوجي 
كانسل، رِفيوجي ليطل سينتةر، يةكيةيت 

وكؤمةلَةي  T&Gو PCSكريكاراي 

 NOرِزطاري كريكاران، رِيكخراوةي 
SWEAT  بةرةي نيشتماين دذ بةطريِانةوةي

بةزؤري ثةنابةران، بةرةي دذي ديثؤيت ثةنابةران 
  .. ..بؤ عرياق 

ضاوثيكةوتين سكرتريي فيدراسيون  -5

وئةنداماين سكرتاريةت لةطةل ذمارةيةك لة 
رِؤذنامة كوردي و ئينطليزيةكان و دةزطاكاين 
رِاطةياندن لةوانة رِؤذنامةي طارديان ، رِاديؤ يب 
يب سي، ساييت واشنتؤن، كةنايل ئامساين 

PRESS TV وة ASO TV  رِاديؤ

وةي الوكردنةفيدراسيون لة ستؤكهؤلَم و ب
  .هةوالَةكان لة مالَثةرِة كورديةكاندا ئاطاداري  و

كؤبوونةوةي دةشيت جةمال سكرتريي _  6

فيدراسيون و ئاسؤ طؤران ئةندامي سكرتاريةت 
بةرثرسي )  Jan Shaw(  لةطةل بةرِيز 

كاروباري ثةنابةري لة رِيكخراوةي ليبوردين 
 نيودةولةيت سةبارةت بةكيشةو طريوطرفتةكاين

بؤ ئاشنابوون . ثةنابةران لة طرتووخانةي بةريتانيا
بة دةوري ين ثةنابةران دةكريت رِاثؤرتةكةيان 

كخراوةي ناوبراو ثشتطريي لةمبارةوة خبويرِي
 نةوةكردنيان لة ئازادي كرد

/library/lndex/ENGMDE140412007?o
pen&of=ENG-IRO http:web.amnsty.ogr  

تاسيون و ئاسؤ كؤبوونةوةي سكرتري فيدر -7

)  Tim Finch( طؤران لةطةلَ بةرِيز 

لةاليةن رِيكخراوةي رِفيوجي كانسلَ سةبارةت 
بة كةمثةيين فيدراسيون دذ بة ناردنةوةي 
ثةنابةران و هاوكاري و هاوثشيت رِيكخراوةي 

لةوبارةوة ضةند كاريك خراية دستوور . ناوبراو
كراو بكريتة رِؤذيكي دياري 11/  20لةوانة لة 

بؤ بةردةم رِاي طشيت سةبارةت بة ثيشيلكاري 
مافةكاين ئينسان كة تيادا ثةنابةراين كورد بة 

كةلةثضةو فرِؤكةي سةربازي رِةوانةي 
  . كوردستان كرانةوة

  :لة لةندةن  11/  9خؤثيشانداين 
بةردةم رِيكخراوي كؤمسيوين باالي نةتةوة 

يةكطرتووةكان بؤ كاروباري ثةنابةران 
يتانيا دةكريتة مةيداين نارةزايةيت لةبةر

  !دةبريين ثةنابةران 

فيدراسيوين  2007/  11/  9رِؤذي 

سةرتاسةري خؤثيشاندانيكي بردة بةدةرم 
بارةطاي رِيكخراوةي كؤمسيوين باالي نةتةوة 

( يةكطرتووةكان بؤ كاروباري ثةنابةري 
UNHCR   ( خؤثيشاندةران بة دورمشي

ن ناجيطريةو نائةمنة، عرياق نا ئةمنة ، كوردستا
مايف ثةنابةري مايف ئينسانة نا بؤ ديثؤرتكردنةوةي 
نا بؤ طرتووخانة دةستبةسةري ثةنابةراين عرياقي 

ثاشان وةفديكي . بةزماين ئينطليزي دةووتةوة 
دةشيت جةمال ، ( لة ثيكهاتبوو  خؤثيشاندانةكة

سامان سةردةم، نوري بةشري، كارن جؤنسؤن، 
 Brian(  كةوت بة بةرِيز انضاوي) ئاسؤ طؤران
Larkin    ( كخراوي كؤمسيوين بااليلة رِي

. نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كاروباري ثةنابةران
ئيمزاي نارِةزايةيت دةربرِين كة  5000هاوكات 

رِاطرتين ( بوو لةوانة خواستةكاين ثةنابةراين تيدا
ي سياسةيت ديثؤرتكردنةوةي ثةنابةران دةستبةجي

ةمسيةت ناسيين مايف ثةنابةري ، بةرِبؤ كوردستان
عرياقي، ئازادكردين  ثةنابةراين كوردي بة

هةروةها هاوثيض نامةيةكي ) زيندانيةكان
) بان كي مون ( سكرتريي فيدراسيون بؤ بةرِيز 

سكرتريي نةتةوة يةكطرتووةكان تةسليمكراو 
اوبراو رِايطةياند تةواوي نوينةري رِيكخراوي ن

 ...ةيةنيت بةشويين مةبةست ةطنامةكان دئيمزاو
شايةين باسة لةم خؤثيشاندانةدا نووينةري 
كؤمةلَةي كوردي لة دؤنكاسةرو نوينةري 
رِيكخراوةي كةمثةيين دذي راسيزم وفاشيزم، 
كةمثةيين دذي ناردنةوةي منداالن، ثةميانطةي 

 NOثةيوةندية نذاديةكان، رِيكخراوةي 
SWEATريكخراوةيو)No Borders( 

شاري دؤن وينةري ضةندين رِيكخراويتر لةنو و
كاسةرةوة بةشداري كرد وثةيامي هاوثشيت 
خؤيان بؤ كةمثةيين فيدراسيون دذبة 

   .ديثؤرتكردنةوةي ثةنابةراين كورد دووثاتكردوة 
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هةروةها لة خؤثيشاندانةكةدا ثةيامنريي ضةندين 
دةزطاي رطةياند ئامادةبوون و راثورتيان لة 

دةكرد لةوانة ، ضاودير ، خؤثيشاندانة ئاما
 كوردستاين نوي ...  

لة كةمثةين و  انثيشوازي داطةياندةزطاكاين رِ
  !ضاالكيةكاين فيدراسيون دةكةن لة سويسرا 

لة ضوارضيوةي هةمان كةمثةيين  :سويسرا
سةرتاسةري فيدراسيوندا يةكةي سويسراي 
فيدراسيون لة هةولَيدا بؤ رِيطرتن لةم برِيارة ئةم 

ينةي رِاطةياندو تائيستا كؤمةليك كةمثة
لةوانة . كارضاالكي سةركةوتووانةي ئةجنامداوة 

كؤبوونةوةي فراوان لةطةل اليةنة سويسريةكان 
 وبيانيةكان، لةطةلَ رِيكخراوة ئينسان دؤستةكان

كؤكردنةوةي ئيمزا نارِةزايةيت، ضاوثيكةتين ،
بالوكراوةي فؤرظريتةري سويسري لةطةل ئةمحد 

تريي فيدراسيون و دوو جار ليدوان عةيل سكر
لةطةل رِاديو نةواو رِاديو شةبةنط لة سويد، 
رِؤذنامةي ئاوينة، ضاوثيكةوتين  رِاديوي 
ئةمةريكا لةطةل جةمال كؤشش ئةندامي 
سكرتاريةيت فيدراسيون هةروةها بالوكردنةوةي 

  . ؤذنامة سويسريةكانداهةوايل خؤثيشاندانةكة لةرِ
ران وةزارةيت كاروباري خؤثيشانداين ثةنابة

  !ثةنابةري ناضار بة ثاشةكشة دةكات 

/  11/  9لة رؤذي / خؤثيشانداين سويسرا 

كةس كة لة شارة  150بةبةشداري  2007

جياجياكاين سويسراوة كؤووبوونةوة ، لة بريين 
ثايتةخت  خؤثيشاندانيكي سةركةتووانة 

سةرةتاي خؤثيشاندانةكة لة هايطةر  .بةرِيخرا
وة بةرةو وةزارةيت كاروباري ثةنابةري ثالتسة

مانةوةو مايف ثةنابةري بؤ ثةنابةراين ( بة دورمشي 
) عرياقي، كوردستاين عرياق ئارامي ودلنياي تيانية

  .كة بة زماين ئةلَ ماين دةطوترايةوة 
شايةين باسة لة خؤثيشاندانةكةدا نووينةري 
رِيكخراوي سانس فرؤنيت ونوينةري رِيكخراوي 

دواي طةشتين . ن ئاوف، بةشداري بوونئاوط
خؤثيشاندةران بؤ بةردةم وةزارةت وةفديكي 
فيدراسيون كة ثيكهاتبوو لة ئةمحةد عةيل، جةمال 
كؤشش، ئيسماعيل شيخؤ ، بالستةر طالت 
سكرتري رِيكخراوةي سانفرؤنيت وئةندام ثةرلةماين 

هةرةوةها ... زؤريخ لةطةل وةزارةيت كؤبوونة
اتبوو لة بةرثرسي فايلي ش ثيكهوةفدي وةزارةتي

بةرثرسي بةشي ثةيوةنديةكان عرياقي و

ثاشان وةفدي فيدراسيون . كؤكردنةوةي زانياري
طرت كةبرييت لةسةر ضةند خالَي سةرةكي ثياندا

رِاطرتين هةلَويست وهريشي دذي ثةنابةري بوو لة
حكومةيت سويسراو برِايارة تازةكاين سةبارةت 

ثةنابةراين كوردستاين  بة كوردستاين عرياق و
نائارامي كوردستاين عرياق و ئةو رِةوشة . عرياق

. خراثةي سةرجةم حةلَكي كوردستاين تياداية
هةروةها لةبةرضاوطرتين هةل ومةرجي نالةباري 
ثةنابةرانيك كة خةلَكي كوردستاين عرياقن و 

دواي زياتر لة سةعاتيك . ووة رِةفزيان وةرطرت
رت ناضار بوو كةبةلَين قسةوباس وةفدي وةزاةلة

بدةن رِيطة ضارةيةك بؤ كيشةي ثةنابةران 
كوردي عرياقي بدؤزنةوةو هيض كةس بة زؤر 
شةيةكي زؤر تايبةيت بيبرنةوة مةطةر كينةني .

هاوكات ئةوةشيان رِاطةياند كة ئيمكاين هةية لة 
. ئايندةدا ئالَوطؤرِ بةسةر ئةم برِيارةدا ينريت

ديدارةكان  كرد كةسةردان وهةروةها داوايان
بةردةوام بيت هاوكات نووينةراين فيدراسيونيان 
دلَنياكردوة لةوةي كةسةرو خؤيان لةم كيشةو 
 داواكاريانة ئاطاداردةكةنةوةو ثاش تاوتؤي
 .كردين بة رِةمسي وةالمي فيدراسيون دةدةنةوة

 كؤتايدا وةفدي فيدراسيون لةطةلَ دووثاتلة
 بة كةمثةينةكةي خؤي وكردنةوةي دريذةدان 

بةردةوام بووين ضاالكيةكاين بؤ بةرِةمسيةت 
ناسيين مافةكاين ثةنابةران، هاوكات زياتر لة 

ضةند  ئيمزاي نارِةزايةيت كة لةاليةن 500

خةلكي نارِازيةوة رِيكخراو اليةين سويسري و
شايةين باسة . كؤكرابووة درا بة وةرزارةت

ي ذمارةيةك هةوالةكاين ئةم خؤثيشاندانة بةهؤ
رتيري فيدراسيون ضاوثيكةوتنةوة لةطةلَ سك

  .بالوكرايةوةزطاكاين رِاطةياندنا دةئةمحةدعةيل لة
  !راديوي فيدراسيون بلندطؤي دةنطي ثةنابةران 

هاوكات لةطةل راطةياندين كةمثةيين  -: سويد 
سةرتاسةري فبدراسيون دذ بة ديثؤرتكردنةوةي 

لةشاري ستؤكهؤمل  ثةنابةران، راديؤي فيدراسيون
ئةندامي سكرتاريةيت  بةسةرثةرشيت بابان عومسان،

هةاللَة فيدراسيون وسامالَ دةرويش و
هةلَسورِاواين فيدراسيون هةموو رِؤذانيكي شةممان 
بةرنامةي تايبةتيان لة ثةيوةند بة كيشةي 
ثةنابةران و ئةم كةمثيةنيةو بةمةبةسيت 

ان ئاراستةكردنةو يةكطرتووكطردين ثةنابةر
  . وهينانة مةيدانيان ئامادة دةكرد

بةرثاكردين سي كؤبوونةوةي طشيت بؤ  -
ئةنداماين فيدراسيون و دؤستانيكي هاوكار لة 
شاري ستؤكهؤمل  بةمةبةسيت ئامادةكردين 
ثةنابةران بؤ رِووبةرِووبوونةوةي سياسةيت 
ديثؤرتكردنةوةي ثةنابةران رِوونكردنةوة ئةرك 

ن و لةرِاستاي وةالمدانةوة ومةهامةكاين فيدراسيو
بةكيشةي ثةنابةران وبةسةركةوتن طةياندين 

  .كةمثيةنةكةي فيدراسيون 
ئاراستةكردين نامةي نارِةزايةيت لة : نةرويج 

اليةن رِيكخراوي ثةنابةراين كوردستان و 
دةستةي ضاالكي رِؤشنبريي بؤ بالويزخانةي 
بةريتانيا لة نةريوج ، دذ بة طريانةوةي بةزؤري 

 ثةيوةندي كردين.ثةنابةراين كورد بؤ كوردستان 
ئةندامي سكرتاريةيت فيدراسيون بة عمر ئةمني 

بةشي   Sos Racismرِيكخراوي 

دةولةيت كخراوةي نيوفريدريكستات هةروةها رِي
. ناردنةوةي ثةنابةران بؤ كوردستانلةثةيوةند بة 
لةطةل راديؤي ةمني عمر ئ ضاوثيكةتين

 لةثةيوةند بةكيشةي فيدراسيون لةستؤكهؤمل
ثةنابةران لةنةوريج بةتايبةت كيشةي 

mufكان.  

بةرثرسي فيدراسيوين  عريفان كرمي:  ئةملان
سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي لة ئةملان 

ردي و بانطةوازيك بة زماين عةةرةيب و مكو
ئةليماين ئارستةي ريكخراوة ثةنابةري و ئينسان 
دؤست و يةكيةتية كركيكاريةكان و خةلكي 
ئازادخيواز دةكات بؤ بةهاناوة هاتن و بةرطري 

  . كردن لة مافةكاين ثةنابةران 
كارواين مافةكان بؤ ثةنابةران و كؤضبةران و 
ريكخراوي طةجناين يب سنووري بةمةبسيت 

يوانةكردن لة كةمثةيين ن و ثشتنارةزايةيت دةربري
، رِاستةخؤ كةمثيةنيكيان فيدرسايون

سةرتاسةريان لةشارةكاين ئةمليانيا رِاطةياندوة دذ 
بةناردنةوةي ثةنابةران عرياقي كة تائيستا 

وهةلَسورِاين جؤراوجؤريان زجنريةيةك ضاالكي 
داناين ضةند كؤرِو  لةوانة. ئةجنامداوة

 ، ئيمزاستكارت ثؤ، دروستكردينكؤبوونةوةيةك
كؤكردنةوة ، ثةيوةندي كردن بة يوئني و عفوي 
دوويل ، و ذمارةيةكي زؤر لة ريكخراوة ئينسان 
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دؤست وثةنابةرييةكان و رِاكيشاين ثشتيوانةيان 

  . لةثيناوي داكؤكيكردن لةمافةكاين ثةناةراندا 
انةوةي هيلي ئامساين زاطرؤز دةبيت دةست لة طةرِ

ثةنابةران هةلت طري!  

بةرثرسي ئةم كةمثيةنية بةسكرتاريةيت  -
فيدراسيوين رايةياند كة ئةوان تا ئيستا ضةندين 
جار لةطةل هيلي ئامساين زاطرؤزدا كةوتوونةتة 
طفتوطؤ بةمةبةسيت كؤتايهينان بة فرؤشتين بليت 

تا . بؤ طةرانةوةي ثةنابةران بؤ كوردستان 
لة  2007/  11/  16سةرئةجنام رؤذي 

ت خؤثيشاندانيان لةبةردةم هيلي شاري فرانكفؤر
ئامساين زاطرؤرزدا بةرثاكرد بةمةبسيت دةست 
هةلطرتن لةهاوكاري كردين حكومةيت ئةملان ، 

  :كة دواخوازيةكانيان برييت بوو لة 
هيلي ئامساين زاطرؤز رازي نةبن تيكت = 1

بفرؤشيت بة حكومةيت ئةليمانيا بؤ ناردنةوةي 
 دةست بةجي= 2.بةزؤري ثةنابةران 

هةلوةشاندنةوةي هةر تيكتيك كة بؤ طريانةوةي 
 . بةزؤري ثةنابةران فرؤشراوة هةلبووشينريتةوة 

ثةرلةماين حكومةيت هةريم دةبيت  :كوردستان 
 كةوتنامةيةك لةثةيوةند بة ديثؤرتيهةر رِ

  !كردنةوةي ثةنابةراين كوردةوة هةلوشينةوة 

كةمثةيين سةرتاسةري لةثةيوةند بة هةر
ةوة بؤ بةرطري كردن لة مافةكاين فيدراسيون

ثةنابةران ، هاوكات لةطةل سةرداين سكرتريي 
طرةيةكي رِؤذنامةطةري فيدراسيون بؤ كؤن

ضةندين ضاوثيكةوتن لةطةل دةزطاكاين 
و هةروةها ديداري ضةندين اطةياندندا ئةجنامدرارِ

  . ثيشةي كرا  كخراوي سياسي ويحزب و رِ
يةنانة كة ذمارةيةكي زؤر لةو حزب و ال

ثشتطريي خؤيان بؤ كةمثةيين فيدراسيون 
ك لةو ديدارانةكةدا هاوكات لة يةكي. راطةياند

قادر ( ز يبةرِ كة سكرتريي فيدراسيون لةطةلَ
و سكرتيري حزيب زةمحةتكيشان ئةجنامدا) عزيز 

سكرتريي  دوابةدواي ثيشوازيةكي طةرم لة
نامة  كة دابةليني، داخوازيةكاين فيدراسيون و

رِاستةكراوةكةي سكرتريي فيدراسيون بةريتة ئا
كردن كردن وقسةوباس وتوينيو ثةرلةمان بؤ تا

شايةين باسة لةو نامةيةدا كة ئاراستةي . لةسةري
 سةرؤكي ثةرلةمان كراوة ضةند داخوازيةكي 

ئةو ثةنابةرة  -1: يةطرتووةتة خؤ كةبةم شيوة

بةزؤر رِةوانةي كوردستان  كوردانةي كة
هةر ريكةوتينك  -2. بولَ نةكريندةكرينةوة ق

ئةطةر كرا لةسةر وةرطرتنةوةي ثةنابةراين كورد 
 – 3. هةلوشينريتةوةو بةرمسي رابطةيةنرييت

ر نةخيريتة خزمةت ئةو فرؤكةخانةي هةليِِ
ثةنابةراين كورد بةزؤر  والتانةي كة بةنيازن

طوشار بؤ والتة ئةوروثيةكان  – 4. بنرينةوة

ت لة رِينرييي طة )NUHCR  ( كة ئةو

 طوشارة لةسةر ثةنابةراين كورد هةلَطرييت لة
  . والتاين ئةوروثادا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

دةتوانن ثةيوةند بكةن بة 
 سكرتاريةيت فيدراسيونةوة 

 

  دةشيت جةمال 
d.jamal@ntlworl.com  

  :ال كؤششجةم
jamal-hasan@hotmail.com 

 : بابان عسمان
badasoz74@hotmail.com  

 :جاسم غفور  
jasm_rg@yahoo.couk  

 :عمر ئةمني 
omaramin8@hotmail.com  

: ئاسؤ طؤران 
asobalabarz116@hotmail.com  

  :سؤزان حسني 
 irakco@hotmail.com  

  :رِيبوار عارف 
fediraq@welho.com  

________________________ 
 ناونيشاين ثؤسيت سكرتاريةت

 

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

  .. كةمثةيين فيدراسيون و يةك ئةرك ودريذةي 
هةقيقةت ئةوةية تةنيا هيوايةك كةهةبيت و 

ك لة ذياين ئةم ئينسانانةدا ثيك انيبتوانيت طؤرِ
يتري ئينساين و  ت دةوري بةرةيةكيني

ةوةيةكي كؤمةاليةتية كة دةتوانيت باالنسي بزوتن
! لةبةرذةوةندي ثةنابةرانا بطؤريتهاوكيشةكان 

تةنيا ضاوخشاندينَ بةليسيت ئةو  لةمبارةوة
كةمثةيين  وانةي كةئةم رِؤذانة ثشطريي لةارِيكخر

ت طؤشةيةك لةو دةتوانيفيدراسيون دةكةن 
دةوري  ةوةلةمبار خاليكي طرنطة .تاستيةبيرِ
كي ريَِكخةررِية كةداينةمؤي ابةرو رِكخراوي

ةنطة ةرِك.بيت ليكهةلثيكاين ئةم بزوتنةوة
 رخانكردينتةو كارةكاين تائيستةي فيدراسيون

 ياليتكمادي وتةش تواناي سياسي وتةواوي وزةو
رِاستيةكي بةرضاويب بؤ نيشاندان ومنايشكردين 

بؤية لةمبارةوة جيطةي خؤيةيت . ئةورِؤلة
ة هةر كةسانيكي ئازادخيوازو خاوةن رِووبكةين

ويست كة بةتايبةت لةم قوناغةدا ذيان و هةلَ
ضارةنووسي دةيان هةزار ئينسان داوامان يلَ 

كةناريكي كام طؤشةولة، بةدةرلةوةي كة دةكات
دةكريت طؤشةيةك لةكارةكان لة  يةدايندنيائةم 

ئةستؤ بطرين و بةم كةمثةينةي فيدراسيونةوة 
 داين ئيسناين خؤتان ئاسوودةثةيوةست بنب ويذ

بكةن بةوةي كة بيدةنط نةبن لةبةرامبةر بةم 
هةموو ناعةدالةيت و نائيسانيةتةي كة دذ بة 

ةمرِؤ هةزاران ثةنابةري لة ئ .ثةنابةران دةكري
دوورِياين كةمث وزيندان و لة كةنار دةرياو لة

ئةطةر بةتةنطةوة ضووين . كردنةوةدان ديثؤرت
يوندا ةلَكيشني و لةرِيزي فيدراسهةموو ئيمة ليكه

ن ئينساين وةك بةدلنياي هةزارا مان رِيكبخةينخؤ
بؤ ماوةي دووهةفتة لةسةخترين ئةو ئازايزانةي كة

و كةشيت وبارودؤخدا ذيانيان بةسةربردوة لةني 
لةقوالي دةريايةكي يب دةرتاندا، ئةوكاتة 
بةتةنطةوة ضووين ئيمة دةبيتة دةروازةو دةرتانيكي 

كةواتة . ئةو ئينسانانةةورة بؤ رِزكاركردين ذياين ط
بريوباوةرِو  جياوا لةبووين هةركايت ئةوةهاتووة كة

ئاين و ئايدلوذياو سياسةتيك قويل ليهلمالني وةك 
ةبةرثرسيار بزانني ئةركيكي ئينسان خؤمان ب

   !ذيان  ضارةنووسي ئةزيزمناندا لةبةرامبةر بة
      18.11.2007 رِيبوار عارف       
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وةو نةخبوي هةفتةنامةي فيدراسيون
    بيطةيةنن بةدؤستان وئاشناياين دةوربةرتان
رِاثؤرت و هةوال و ضاالكيةكاين خؤتاين بؤ 

تان خبةنةرِوو و ثرسيارو ثيشنيارةكانن بنري
بةرضاويان دةطرين و بةدلنيايةوة  لة

 !ةينةوة وةالميان دةد
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