
 لةئصمةوة بؤ ئصوةي بةأصز،  2005 / 12 / 15لةسةر هةلَبذاردين  ي مالَثةأةكةمان1ذمارة أاطةياندين 

 

  كوردستانيياين بةأصز وسةربلَند 
 و ئةو زانياريانةي كةأؤذانة دةردةضن 12 / 15بةمةبةسيت تيشك خستنة سةر ثرؤسةي هةلَبذاردنةكةي 

 لةطةلَ خؤماندووكردين كارمةنداين مالَثةأةكةتان كاتهاو،ؤين باآلي هةلَبذارين عصراقةوة لةكؤميس
هةولَ دةدةين سات بةسات هةرضي هةوالَ )) مالَثةأي لقي شةشي ثاريت دميوكرايت كوردستان لةئةوروثا (( 

وزانياري وأصنمايي ثصويست هةية خبةينة بةردةستان ، تاكو بةثصي توانا ئةوةي بكرصت لةخزمةتانا بني ، 
بةثةرؤشةوة بةدواي هةوالَ وزانياريةكاندا دةطةأين ، بةآلم بص طومان هيض كاتصك ناتوانني لةطةلَ ئةوةي زؤر

دةستبةرداري هاوكاري ئصوةي كوردستانيياين بةأصز و هصذا ببني لةم أووةوة ، بؤية داواكارين لةهةراليةن 
هةربوارصكدا بصت وكؤمةلَة و كةسايةيت وكوردستانيةك كةدةخوازصت هاوكارميان بكات بةهةر شصواز ولة

 تاثصكةوة بتوانني بةشصوةيةكي زؤر باش وتةواو شايستة 2005 / 12 / 15تايبةت بةهةلَبذاردنةكةي 
بةخةبايت شةهيداين بزووتنةوةي أزطارخيوازي كوردستان ، زؤرترين أصذةي دةنط بؤ ليسيت هاوثةمياين 

، بةتايبةيت لةسةر ئاسيت هةردوو مسؤطةر بكةين لةدةرةوةي ووآلت  )) 730ليسيت ذمارة (( كوردستان 
هةريةك )) طةر كةمتةرخةمي نةنوصنرصت ((كيشوةري ئةوروثا وئةمةريكا كارصكي وا دةكات كة خؤشبةختانة 

لةئصمةي كوردستاين وةك ئةركصكي نةتةوةيي ونيشتماين دةتوانني أصذةيةكي بةرضاو دةنط مسطؤر بكةين و 
  .أؤلَصكي زؤر كاريطةر ببينني لةو بوارةدا 

  
  _ : دواين زانياري دةرضوو لةاليةن كؤمسيؤين باآلي هةلَبذاردنةكان لةعصراق ) ى 

ثانزة ووآلت ئةجنام دةدرصت و سص لةيةك مليؤن عصراقي لةدةرةوةي عصراق مايف دةنطداين هةية ودةنطدان 
  أؤذ ثصش أؤذي دةنطدان لةعصراق دةست ثص دةكات

فةرمي أايطةياند كة عصراقيةكاين دةرةوةي ووآلت دةتوانن كؤمسيؤين باآلي هةلَبذاردنةكان لةعصراق بة
بةشداري هةلَبذاردنةكان بكةن ، لةبةياننامةيةكدا كؤمسيؤين باآلي هةلَبذاردن أووين كردؤتةوة كة 

 ي مانطي دوانزة عصراقيةكان دةتوانن دةنطي خؤيان بدةن لةثانزة ووآلت كةبريتني 15 و 14 و 13لةأؤذاين 
صران ، سوريا ، لوبنان ، كةنةدا ، ئوستراليا ، ئةلَمانيا ،نةمسا ، توركيا ، ئةمةريكا ، سويد ئ((لة هةريةك لة 

لةكاتصكدا لةعصراق ثرؤسةي هةلَبذاردنةكة تةنيا . ))، دانيمارك ، بةريتانيا ، ئيمارات ، هؤلَندا و ئوردون 
نطداين لص نية ، كؤمسيؤين باال يةك أؤذة ، هةروةها سةبارةت بةو عصراقيانةي لةووآلتصكدان و سندوقي دة

أايطةياند كةدةتوانن بضنة ووآلتصكي نزيك كةسندوقي دةنطداين لص بصت ودةنطي خؤيان بدةن ، هةروةها 
بنكةي هةلَبذاردن كراوةتةوة ، تةئكيدي لةوةش كردةوة  )) 521(( أاشي طةياند كة بةكؤي ئةو ثانزة ووآلتة 
  . لةدةرةوةي عصراق دةذين و يةك مليؤنيان مايف دةنطداين هةية كة نزيكةي ضوار مليؤن هاووآليت عصراقي

  
  _ : 2005 / 12 / 15زانياري هاتوو لة ليذنةي باآلي هةلَبذاردن لةدةرةوة ووالت بؤ هةلَبذاردين ) ى 

 ي نؤظةمبةر بةمةبةسيت داناين بةرنامةي كار و ضؤنيةيت أصكخسنت 25 و 24دواي دوو أؤذ كؤبونةوة لة 
 هاوبةشي نصوان ثاريت ويةكصيت بةمةبةسيت زامن كردن و كؤكردنةوةي ثشتطريي تةواوي وهةماهةنطي

كوردستانييان وأةوةندي عصراقي لة ئةوروثا ، هةردوو وةفدي مةلَبةندي دةرةوةي أصكخستين يةكصيت 
نيشتماين كوردستان و لقي شةشي ثاريت دميوكرايت كوردستان لةسةر ئاسيت ئةوروثا طةيشتنة داأشتين 
بةرنامةي كار سةبارةت بة دابةشكردين ئيش وكارةكان وثصكهصناين ليذنةي باآلي هةلّبذاردن لةدةرةوةي 
ووآلت تاكو هةولَةكان زياتر كؤك و ثشتطريي تةواوي كوردستانيان وعصراقيان زامن بكرصت بؤ بةدةنطةوة 



،  )) 2005 / 12 / 15 و 14 و 13(( ضوون وبةشداري كردنيان لةثرؤسةي دةنطدان لة هةرسص أؤذاين 
هةربؤية ضةند بأيار  )) 730ليسيت ذمارة (( وثشتطريي كردن لةليسيت هاوثةمياين كوردستان 

  _ : وأاسثاردةيةك دران وةك 
  )) بةأصوةبردن وثةيوةندي ، أاطةياندن ، دارايي (( ثصكهصناين سص ليذنةي ) ى 
ثةيوةندي كردن و وةرطرتين زانياري كة بريتية ثصكهصناين ئيمصلصكي تايبةت بة هةلَبذاردن بةمةبةسيت ) ى 
  -:لة 

hb-europa@hotmail.de  
لةطةلَ تةرخان كردين دووهصلّي تةلةفون بؤ وةرطرتين هةرزانياريةكي ثصويست لةبارةي هةلَبذاردنةوة 

   )) .00491796854605 و 004917624904815(( لةسةر ئاسيت ئةوروثا كةبريتني لة ذمارة تةلةفونةكاين 
ندي دةرةوةي يةكصيت دةركردين بةيان نامةيةكي هاوبةش بةناوي هةردوو لقي شةشي ثاريت ومةلَبة) ى 

كةلةالي خوارةوة دةقةكةي دةخوصننةوة ، تيايا هاين أةوةندي كوردستانييان دةدات بؤ بةشداري كردين 
  .هةلّبذاردن وةك ئةركصكي نةتةوةيي 

هةردوو وةفد ثصكهاتن لةسةر بةشداري كردين نوصنةراين هةموو حيزبةكاين ناو ليسيت هاوثةمياين ) ى 
  آلي ئةو ووآلتانة كة هةلَبذاردنيان تيا ئةجنام دةدرصت كوردستان لةليذنةي با

بةهةماهةنطي دابني كردين هؤكاري طواستنةوة بةمةبةسيت طةياندين أةوةندي كوردستانييان ) ى 
وثشتطرياين ليسيت هاوثةمياين كوردستان بؤ بنكةي دةنطدانةكان ، بةجؤرصك كارئاسانيةكة سةرتاسةري 

  .بصت و لةسةر ئاسيت ئةوروثا 
  
  _ : زانياري وأصنمايي بةدةست كةوتووي مالَثةأةكةمان دةربارةي ثرؤسةي هةلَبذاردن لةئةوروثا ) ى 
 ي 15 و 14 و 13لةنةمسا ، لةبالَيؤزخانةي عصراقي لةظيصنا دةنط دةدرصت و بالَيؤزخانة هةرسص أؤذاين  ) 1
بؤ زياتر .دةرطاي كراوةية بؤدةنطدان  ي شةو بةكايت ئةوروثا 9 ي بةيانيةوة تاكو 9 لةكاتذمصر 2005 / 12/ 

  004369910587316 يان 00432262672412زانياري دةتوانن ثةيوةندي بكةن بةذمارة تةلةفوين 
بؤ زانياري )) مينشن ، ماامي ، كؤلَن ، بةرلني (( لةئةلًَمانيا ضوار بنكةي دةنطدان هةية لة شارةكاين  ) 2

   )).00491734631957 ، 004917624904815(( ونةكاين دةتوانن ثةيوةندي بكةن بةذمارةي تةلةف
  . ، دةتوانن بةشداري ثرؤسةي دةنطدان بكةن 1988 / 12 / 31تا مصذووي لةدايك بووين لة  ) 3
بؤ سةملاندي ناسنامة ، دةبصت هةر هاووآلتيةك ، بةاليةين كةمةوة دةبصت دوو بةلَطةنامةي عصراقي ثص  ) 4

))  بةلَطةنامةيةكي عصراقي وبةلَطةنامةيةكي ئةو ووآلتةي تيا دانيشتووة بصت ، طةرنةبوو ئةوا دةكرصت
ثاسثؤريت (( بةمةرجص يةكصكيان وصنةي ثصوة بصت ، هةرضي بةلَطةنامة بيانيةكةية دةكرصت برييت بن لة

هاتووضؤ ، بةلَطةي لصخوأين ، كاريت بانك ، طرصبةندي هاوسةرصيت ،كاريت تةندروسيت هةرديكؤمصنتصكي 
تةنانةت كاريت هاوبةشي كردين هةلَبذاردنةكي مانطي يةكي أابردووش وةك بةلَطة سةير )) . بياين تري 

دةكرصت ، بةآلم بؤ زامين كردين دةنطدان تكاكارين لةهةموو كوردستانييان كةهةرضي بةلَطةيةكي عصراقي و 
  .هةية لةطةلَ خؤياندا بيهصنن )) كةئصستا نيشتةجصن لصي ( ووآليت دووةم 

 سةبارةت بة براياين كوردي فةيلي يان هةر كوردستانيةك كةبةزؤرةملصي كايت خؤي لةاليةن أذصمي  )5
عصراقيةوة دةركاون دةتوانن بةهةبووين هةربةلَطةنامةيةكي عصراقي يان بةلَطةي أطوازتنيان يان بةلَطةي ئةو 

اقةوة دةركراون ، يان بةلَطةي ووآلتانةي كةلصي نيشتةجص بوون وتيايا ئاماذة بةوةدةكات كة ئةمانة لةعصر
أصكخراوةمرؤييةكاين ئةوروثا وئةوانةشي سةر بةنةتةوة يةكطرتووةكانن يان خاضي سوور يان مانطي 

  .سوور ئةوا دةكرصت بؤ ثرؤسةي دةنطدان بةكاري صنن 
  

تاسةري لةدوا بةشي أاطةياندين ئةمأؤدا دةلَصن ، خوازيارين لةسةرجةم ليذنةي ناوضة وأصكخراوةكاين سةر



ئةوروثاي ثارتيمان و اليةنة سياسيةكاين تري ناو ليسيت هاوثةمياين كوردستان وأصكخراوة و 
كؤمةلةكوردستانيةكان ، ئاطادارمان بكةنةوة لةوةي طةر ليذنةي باآلي هاوبةشي اليةنة سياسيةكاين 

وشارؤضكةكان ، ليسيت هاوثةمياين كوردستان بؤ هةلَبذاردن لةسةر ئاسيت ووآلتةكاين ئةوروثا وشار
ثصكهصنرا لةطةلَ ذمارةي كةساين ثةيوةنديدار بؤ ئةوةي كوردستانييان بتوانن ثةيوةنديان ثصوةبكةن بؤ 

وةرطرتين زانياري ، لةطةلَ ناردين هةرزانياريةكي هةبوو لةسةر ناونيشاين بنكةكاين دةنطدان وهةبووين 
لةهةر شاروشارؤضكةيةك لة ئةوروثا ، ثاس وشوصن وكايت دياري كراوي وةستان وهاتووضؤي ثاسةكان 

  .تائصمةش لةأصطةي خؤمانةوة بالويان بكةينةوة 
  

   00491624214135 يان 004961516690490: ضؤنيةيت ثةيوةندي بةئصمةوة لةأصطةي تةلةفونةوة 
   00491792300233 يان 00494063273386ياخود 

  00494018995026 يان 004961516690490: لةأصطةي فاكسةوة بةذمارةي 
  لةأصطةي ئةنتةرنصتيشةوة بةهؤي بةشي ثةيوةندي مالَثةأةكةمانةوة دةتوانن ثةيوةندميان ثصوة بكةن

  
  مالَثةأي لقي شةشةي ئةوروثاي ثاريت دميوكرايت كوردستان 

29 / 11 / 2005   

 


