
  ،لةئصمةوة بؤ ئصوةي بةأصز2005 / 12 / 15ةكةمان لةسةر هةلَبذاردين أي مالَثة2أاطةياندين ذمارة 
 كوردستانيياين بةأصز وسةربلَند 

 و ئةو زانياريانةي كةأؤذانة دةردةضن 12 / 15بةمةبةسيت تيشك خستنة سةر ثرؤسةي هةلَبذاردنةكةي 
ان لةطةلَ خؤماندووكردين كارمةنداين مالَثةأةكةتان لةكؤميسؤين باآلي هةلَبذارين عصراقةوة ، هاوش

هةولَ دةدةين سات بةسات هةرضي هةوالَ )) مالَثةأي لقي شةشي ثاريت دميوكرايت كوردستان لةئةوروثا (( 
  :وزانياري وأصنمايي ثصويست هةية خبةينة بةردةستان 

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

فةريد ئةيار ووتةبصذي فةرمي كؤمسيؤين باآلي هةلَبذاردن لةلصدوانصكدا دوصنص بؤ أؤذنامةي شةرق ئةلئةوسةت 
ناردوو ) مفةوةز( أصثصدراوصكي دكؤمسؤين باآل ضةن(( و طويت ئةم ،وون كردنةوة وزانياري وأةخنانةي ئاشكرا كرد

ين تيا ئةجنام دةدرصت لةدةرةوةي عصراق بةمةبةسيت دلَنيابوون لة بؤ ئةو ثانزة ووآلتةي كة ثرؤسةي هةلَبذارد
هةربؤية ئةويش ئصستا سةرداين لةندةن  . ))دروسيت بةأصوةضووين ثرؤسةكةو ئةو كارانةي لةوبارةوة دةكرصن

دةكات ،هةروةها طويت دواي بةريتان سةرداين وسيد ئةكات بةمةبةسيت أاست كردنةوةي هةر خواروخصضيةك 
ةأةويت ئةجنامداين ثرؤسةي هةلَبذاردنةكة ، لةكاتصكدا ضوار لةأصثصدراواين كؤمسيؤين باآل سةرداين هةبصت ل

ئصمة زانياري ئةوتؤمان (( ئةو ووالتانة دةكةن كةميواندارصيت بنكةكاين دةنطدان لةسةر خاكيان دةكةن، طويت 
اوة لةاليةن هةندص اليةين نافةرمي نية لةسةر هةبووين أصذةي تةواوي عصراقيةكان لةدةرةوة بةآلم خةملصنر

 ،هةروةها دةربارةي ضؤنيةيت كردنةوةي بنكةو ضؤنيةيت دابةش كردين بنكةكان طويت بةأاسيت بةخةمآلندن ))وة
دةربارةي ئةو ,لةسةر بنةمايةكي زانسيت وئةوةش هةلَةيةكي طشيت ئصمةية ، بةآلم ناضار بووين  كراوة نةك

ئةوانة كةسانصكي ثاك وبص اليةنن (( ردنةكان دةكةن لةو ووالتانة طويت هةلَبذاهةيئةتانةي  سةرثةرشيت 
هةروةها )) هةروةها ضةند هةيئةتصكي تريش ثصكهصنراون كةلةذصر سةرثةرشيت ئةم هةيئةتانة كاردةكةن 

ثةمياننامةيةك لةهةريةك لةو (( دةربارةي ئةو كارمةند وهةيئةتانةي سةرثةرشيت هةلَبذاردنةكان دةكةن طويت 
كةسانة وةردةطريصت بةوةي كةسةربةهيض اليةنصكي سياسي نني وسةرأاست دةبن لةكارةكانياندا ، ئةطةر يةكصك 

)) دةركةوت كةسةربةاليةنصكة وكارمةندة لةوهيئةتانةي سةرثةرشيت هةلَبذاردنةكة دةكةن ، ئةوا دةدرصت بةدادطا   
بالَيؤزخانةكان هيض ((اين تيا دةكرصت طويت دةربارةي بالَيؤزخانةكاين عصراق لةو ووآلتانةي بنكةي دةنطد

أؤلصكيان نابصت ضونكة ياسا ئةوةي دياري كردووة كة حكومةت ودةزطاكاين حكومةت بةشداري ناكةن لةوثرؤسةية 
، ئةوةشي بالَيؤزخانةيةك كارصكي ئيجرائي كردبصت ناكاتة خةرقي ياسايي وتةنيا بؤ كار ئاسانية ، كةدةشصت 

صكيان بةأصوةبضصت ،ئةمة وكؤمسيؤين باالي هةلَبذاردن سةبارةت بةبةشداربووين دةنطدان لةيةك دووان
 250لةكؤي ئةوةي ضاوةأوان دةكرا كةيةك مليؤن و(( عصراقيةكان لةهةلَبذاردنةكةي مانطي يةكي أابردوو طويت 

كردبوو  هةزار عصراقي بةشداريان 260هةزار عصراقي لةدةرةوةي ووآلت بةشداري دةنطدان بكةن ، تةنيا 
.ئةو عصراقيانةي مايف دةنطدانيان هةبووة لةدةرةوةي ووآلت  % 20 نزيكةي لةسةرتاسةري عصراق كة دةكاتة  

هةروةها طويت كة أصكخراوي نصودةولةيت كؤضبةران كةبةرثرسي ئةجنامداين ئةو هةلبذاردنةي أابردوو بوو 
ن كرابوو، كةبةأاي فةريد ئةيار ئةوة  مليؤن دؤالر كةبؤي تةرخا92 مليؤن دؤالري تصضوولةكؤي 75نيكةي 

سةرفكردنصكي زؤر بووة وبصمانابووة ، بؤية ااصخراوي ناوبراوي بةوة تؤمةتبار كرد كة بةشصوةيةكي زؤرر نادروست 
 دؤالري تصضووة لةكاتصكدا لة طرانترين 400(( وبصمانا ثارةيان أشتووة بةجؤرصك كة هةر دةنطدةرصكي عصراقي 



بةثصي طوتةي فةريد ئةيار أصذةي ))  دؤالري تصدةضصت بؤ هةر دةنطدةرصك 20ا ووآليت ئةوروثي تةني
بةشداربووين عصراقيةكان لةهةلَبذاردنةكةي ثصشوو لةدةرةوةي ووآلت زؤر كةم بووة هاوشاين ئةوسةرف كردنة 

ن زؤرةي ثارةية نةبووة ، ئةيار طويت هةربؤية أصكخراوي ناوبراومان دوورخستةوة بؤ ئةجمارة وثشتما
 مليؤن دؤالري 320  طشيتبةعصراقيةكانبةستووة لةم أووةوة ، هةروةها طويت كؤميسؤين باآل داواي ميزانيةي

خةرج دةكرصت، بةالم ئةوأصذة دياري كراوةي  ودةرةوةي عصراق ناوةوة ثرؤسةي دةنطدان لةكةبةشصكي بؤكردووة 
 تا 40سةي دةنطدان لةدةرةوةي ووآلت نزيكةي بؤهةلَبذاردنةكان دياري كراوة باسي لصوةنةكرد ،بةالم طويت ثرؤ

 مليؤن كاريت 22((  مليؤن دؤالري تصدةضصت و تائصستا أصذة بؤ هةرووآلتصك دياري نةكراوة ، ئةيار طويت 45
 مليؤن عصراقي مايف 15.5هةلَبذاردمنان ضاث كردووة بؤ ثرؤسةي دةنطداين ناوخؤي عصراق كة نزيكةي 

 هةزار كاريت 180هةرضي بؤ بةرتانياية )) اريت ترمان وةك يةدةك ضاث كردووة  مليؤن ك6.5دةنطداين هةية و 
دةنطدامنان ناردووة هةرضةندة ضاوةأواين بةشداريةكي زؤر كةمي عصراقيان دةكةين لةضاو ئةو أصذة كارتةي 

م خؤمان ناردوومانة ، ئةيار طويت ضاوةأواين ضارةكي ئةوة أصذةية ناكةين كةبةشداري دةنطدان بكات ، بةآل
بؤهةموو ئةطةرةكان ئامادة كردووة ،هةروةها دوصنص بةأةمسي داين بةوةدانا كة بنكةيدةنطدان لةلةندةن 

 بةيانيةوة تاكو 9.30 ي ئةم مانطة لةكاتذمصر 15 و 14 و 13ومانضستةر وبريمنطهام دةكرصنةوة ولةأؤذاين 
تؤماركردن ودةنطدان لةهةمان أؤذدا (( ةن  بواري دةنطدان دةدرصت بةعصراقيةكان بؤ كةدةنطي خؤيان بد9.30
، هةروةها لةبارةي مةرجةكاين بةشداري كردن لةدةنطدان بؤ عصراقيةكاين دةرةوةي ووالت طويت )) دةبصت 

دةبص هةر عصراقيةك دووبةلَطةنامةي عصراقي ثص بصت كةيةكصكيانبةالي كةمةوة نوسخةي ئةسلَي بصت (( 
بةلضطةنامة عصراقيانة دةنصرين بؤ بنكةكاين دةنطدان تاكو بةراوردي ،هةروةها طويت ضةند منونةيةكي ئةو

.طةنامةي عصراقيةكان تاكو دلَنيابوون لةو بةلَطةنامةوة بسلةمصنرصت و بزانرصت كة ساختة ننيبكةن لةبةلَ  
 

يت سويدلَائاطادارييةك بؤ عرياقييةكاين دانيشتووي وو  
)) :سويد _ عةوين عةيل (( لةهاوكارمانةوة   

ت دةكات كةتؤماركردين لَابذاردنةكان، ئاطاداريي عرياقييةكاين دةرةوةي وولَي سةربةخؤي هةلَامسيؤين باكؤ
ديسةمبةر _  ي مانطي كانوين يةكةم 15 و 14 و 13ت، لةرؤذاين صناوةكانيان و دةنطدانيان لةيةك كاتدا دةب

  . 21:30 تاكو 9:30ر صلةكاتذم
: وةيةيةصبةم ش  سويد  لةم و يؤتؤبؤريلَركردن لةشارةكاين ستؤكهؤين دةنطدان و ناو تؤماصناونيشاين شو  

 

  :ملَشاري ستؤكهؤ

ةكي ڕ لةطة-1 KISTA Isafjordsgatan 19-21 ، لةشةقامي  شت ث لة Kista 
Grossen  

 
ةكي ڕ لةطة-2 SKARPNACK  قوتاخبانةي Pilvingegatan 32-34 ، لةشةقامي 

Tatorpsskola  
 



  :شاري يؤتؤبؤري

ةكي ڕلةطة Angered   ABF Lokal لة Spadegatan 3 لة ، 
 

ديسةمبةر لة_  ي مانطي كانوين يةكةم 15 و 14 و 13لةرؤذاين   تاكو 9:30ر مصكاتذ 
21:30.  

 

: يوةندي بةم ناونيشانانةوة بكةنةثبؤ زانياري زياتر   
http://www.ocviraq.se  

Office :tel. 0852508410, fax. 0852508422 
 

 ى ) زانياري هاتوو لة ليذنةي باآلي هةلَبذاردن لةدةرةوة ووالت بؤ هةلَبذاردين  15 / 12 / 2005 : _
 12 / 2مان ثصطةيشتووة كةلةبةرواري  )) 7(( لة ليذنةي باآلي هةلَبذاردن لةدةرةوةي ووآلت نووسراوي ذمارة 

نيشتماين كوردستان يةكصيت (( درضووة وئاراستةي سةرجةم كؤميتةوة ليذنةي ناوضة تصكؤسةرةكاين سةر بة 
_: وثاريت دميوكرايت كوردستان كراوة تياهاتووة   

زانياري و أصنمايي  وثصشنيار وبؤضوونةكاين ليذنةي باآلي دةرةوةي ووآلت لةسةر هةلَبذاردن لة دةرةوةي ووالتان  
 بؤ دةنرصرين ، بةمةبةسيت ثةيأةوكردن وبةجص طةياندين 

 ي ئةم مانطة لةدةروبةري ناوةندي دةنطدانةكان بةدووريةكي 14 و 13واضاوةأوان دةكرصت كة لة أؤذاين ) ى 
دياري كراو ئاهةنطي هةلَثةأكص و طؤراين سازبدرص لةاليةن كوردستانيانةوة ئةمةش بةثصشبيين وةرطرتين 

.هةلَبذاردنةكةي ثصشوو   
ةي سةرةوة وئةوانةشي طرنطي بدةن بةناردن وثةخشكردين هةوالَةكاين تايبةت بةم ثرؤسةية ، بؤ ئةو خالَ) ى 

دواي ئةم خالَةدصن ثصويستة ئةنداماين ليسيت هاوثةمياين كوردستان لة سنوورةي ئةو ووآلتةي كاري تيا دةكةن 
.ئاطادار بن   

ثصش وةخت لةطةلَ ثةيامنصري كةنالَة ئامسانيةكاين كوردستان هةماهةنطي بكةن بؤ تؤماركردين ) ى 
لةأووي ثارةي تصضووي ئةم كارانة  ليذنةي باآل دواتر (( ثةخشكردين ئاهةنطةكان وناردنةوةي فليمةكان بؤ 

)).هاوكاري تةواو دةكات  
 ي ئةم مانطة لةأصطاي ثةخشي أاستةوخؤ بةزيندوويي ئاهةنط 14 و 13بؤتان هةية لةيةكص لةأؤذةكاين ) ى 

.وديدار وضاوثصكةوتنةكان بؤ هةموو كةنالَةكاين كوردستان بطوازنةوة  
ةندي دةنطدان لةووآلتةكانتان هةية ، يان أاستةوخؤ بةهةماهةنطي لةطةلَ اليةنةسياسيةكاين ضةند ناو) ى 

تري ليسيت هاوثةمياناين بياندةن بةكةنالَةئامسانيةكان بؤ بآلوكردنةوة ، يان بيدةن بةئصمة تا بيان 
.طةيةنني   

وة و وةستاين ثاسةكان ئاسان زؤر طرنطي بةثرؤسةي طواستنةوة بدةن ، هةولَ بدةن شوصن وكايت كؤكردنة) ى
وطوجناو بن ، أةضاوي قةرةبالَغي أصطاوبانةكان داخران وبن بةست بووين أصطا بكةن ، كةلة كايت دةوامدا 

أووئةدةن ، كايت قةرةبالَغي شةقامةكان بةهةند وةربطرن تاهاووآلتيان كايت زؤريان لص بةفيأؤ نةضص 



كيتان هةبص بؤ طواستنةوة لةحالةيت ثةككةوتين ثاس يان وبصزاريش نةبن ، واتة ثالين طوجناو وثراكتي
)) .واتة جصطرةوة  و بةديل  (( أووداين طرفتدا ئةلتةرناتيظتان هةبصت   

ئةطةر أصكخراوة دميوكرايت وجةماوةري وكلتووريي وقوتابيان وخؤينكاران مةبةستيان بوو أؤلَي خؤيان ) ى 
ن لةجؤشدان تاهةرضي زياتر لة توانايانداية ئةجنامي بدةبدينن ، ئةوا هاوكاري ماددي ومةعنةويي بكةن 

خؤ ئةطةر ئةم أصكخراوة كلتووري وجةماوةري  ، وكؤكردنةوةي جةماوةر بؤ بشداري كردين هةلَبذاردنةكة 
ساز بدةن ، ئةوا كارصكي  سيمينار وكؤأ وكؤبونةوةي بةسودي تايبةت بةهةلَبذاردن مةبةستيان بوو  وناوةندانة

.يان بكةن بةهةموو شصوةيةكضاكةو ثشتطري  
  ،زؤرطرنطة ثةيامنصراين كةنالَةكان يان ئةو كةسانةي لةسنووري خؤتاندا بةكاري ثةيامنصري أادةسثصرن) ى 

أةوةندي عصراقي  طواستنةوةي شايي و هةلَثةركصي هةلَسن بةكاري ي ئةم مانطة 14 و 13ئامادةبن وبؤ أؤذاين 
 دةنطدان لةنزيك ناوةندةكاين دةنطدان ئةجنامي دةدةن ، بةو شصوةيةي دةرةوةي ووآلت كةلةكايتوكوردستاين 

.جاري ثصشوو طأوتيين زياتر ئةدةن بةدةنطدان   
ثصشنياردةكةين بؤ هةردوو أؤذاين يةكةم و دووةمي دةنطدان لةدةرةوةي ووآلت هةموو كةنالَةكان ثصكةو ) ى 

 هةماهةنط بن بؤ طواستنةوةي ئاهةنطةكان ، 
ةين ئةطةر ئيمايلي خؤتامنان بدةنص بؤ ئةوةي أاستةوخؤ ثةيوةنديتان ثصوة بكةين بؤ طؤأينةوةي سوثاستان دةك

.بريوأا   
ئةطةر ثةيامنصر وتيمةكاين كار لةو ووآلتانةي هةن ودةنطيان لص ئةدرص أاستةوخؤ لةطةلَ ليذنةكاين ئصمة ) ى 

.أصك بكةون بةرهةمي هةلَمةتةكامنان باشتر دةبصت   
ص ئةجنامداين بةرنامةي أاستةوخؤ لةطةلَ ليذنةي باآلي هةلَبذاردن لةدةرةوةي ووآلت يان ليذنةي ئةطةر بكر) ى 

كوردستانيياين ي أةوةندووآلتةكان ، سوودي زؤري ئةبصت ، ئةطةر نةكرا خؤتان دةتوانن بةرنامةي تايبةت بؤ 
.دةرةوةي ووآلت ئةجنام بدةن  

  
 ى ) زانياري وأصنمايي بةدةست كةوتووي مالَثةأةكةمان دةربارةي ثرؤسةي هةلَبذاردن لةئةوروثا : _ 

/  ي 15 و 14 و 13لةنةمسا ، لةبالَيؤزخانةي عصراقي لةظيصنا دةنط دةدرصت و بالَيؤزخانة هةرسص أؤذاين  ) 1
بؤ زياتر . ي شةو بةكايت ئةوروثا دةرطاي كراوةية بؤدةنطدان 9 ي بةيانيةوة تاكو 9 لةكاتذمصر 2005 / 12

004369910587316 يان 00432262672412 دةتوانن ثةيوةندي بكةن بةذمارة تةلةفوين زانياري  
00436911087418 يان 004312567328يان   

لة ))مينشن ، ماامي (( لة شارةكاين أةوةندي كوردستانييان لةسويسراوة دصن بؤ بنكةكاين دةنطدان  ) 2
 يان 0788621256((  ةي تةلةفونةكاين بؤ زانياري دةتوانن ثةيوةندي بكةن بةذمارئةلَمانيا 

0795662370  ((  
وردستانييان لة شاري ترؤندهيم ، ئةم ليذنةي هاوبةشي نةرويذ هةلَدةسصت بةسازداين سيمينارصك بؤ ك ) 3

 سازدةكرصت بؤ زانياري زياتر ثةيوةندي بكةن بةذمارة 2005 / 12 / 6سيمينارة لة أؤذي سص شةممة 
  ))99301356 ، 45603941 ، 90107106(( تةلةفونةكاين 

هاوكات ليذنةي هاوبةشي ليسيت هاوثةمياين كوردستان لةنةرويذ لةشاري  ) 4  
Stavngr   



ثصكهصنراوة ودةربارةي طواستنةوةي أةوةندي كوردستانييان لةم شارة  ونةرويذ تكاية ثةيوةندي بكةن بةذمارة 
  . ))90988648 ، 47287919 ، 51415908(( تةلةفونةكاين  

زجنرية سيمينارصك لةووآليت دانيمارك لةسةر هةلَبذاردن ) 5  
ليذنةي باآلي هاوبةش لةدانيمارك هةلَدةسصت بةزجنريةيةك سيمينار لةسةر ئاسيت ووآليت دانيمارك ، هةربؤية 
ةو كوردستانييان ئاطارداردةكةنةوة لةكات وشوصين ئةومسينارانة بةمةبةسيت أوون كردنةوة و زانياري بةخشني وئ

أصنامية ثصويستانةي  هةية لةسةر ثرؤسةي هةلًبذاردن وضؤنيةيت كاركردن بؤ ئةوةي زؤرترين أصذةي 
كوردستانييان لةوثرؤسةية بةشداري بكةن  ودةنط و ثشتطرييةكي شايستة بةسةنط وثاية وثصطةي كوردستانييان 

ةوة كايت دياري كراو وناونيشاين لةدانيمارك ثصشكةش بةليسيت هاوثةمياين كوردستان بكةن ، ئةمةي الي خوار
 شوصين كؤأةكانة 

: كاتذمصر شةشي ئصوارة لةم ناونيشانةي الي خوارةوة 2005 / 12 / 9شاري ئؤلبؤرط ، أؤذي هةيين  ) 1   
Kurdisk Forrening ; Kastet Vej  24 ; 9000 Älborg 

: لةم ناونيشانةي الي خوارةوة  كاتذمصر يةكي ثاش نيوةأؤ2005 / 12 / 10أؤذي شةممة , شاري ئارهوس  )2  
Gresvangen  127 ; 8381 Tilst Ärhus 

: كاتذمصر حةويت ئصوارة لةم ناونيشانةي الي خوارةوة 2005 / 12 / 10شاري ئؤدةنسة ، أؤذي شةممة  ) 3  
Otteruds vej  319  ;   5220 Odense sQ 

 
: ثاش نيوةأؤ لةم ناونيشانةي الي خوارةوة كاتذمصر يةكي2005 / 12 / 11أؤذي يةك شةممة , كؤبنهاطن  ) 4  

Valby  medborgerhus  ; Valgärds vej  4-8   ; 2500  Valby 
 

   لةبةريتانيا سص بنكةي دةنطدان لةشارةكاين لةندةن ومانضستةر وبريمنطهام كرايةوة  )5
ةنطدان لةهةريةك لة دوا بأياري كؤمسيؤين باآلي هةلَبذاردنةكاين بةريتانيا بريتية لةكردنةوةي بنكةي د

لةندةن ومانضستةر وبريمنطهام ، بةمةبةسيت ثةيوةندي كردن وثرسيار ووةالم دةرباةري شوصن وكايت دةنطدان 
 ، 07845731934 ، 07879280377(( لةلةندةن دةتوانن ثةيوةندي بكةن بةم ذمارة تةلةفونانة 

07734171986 ، 07749192270.((   
  _:  شوصين دةنطدانة لةلةندةن ئةمةي الي خوارةوةش ناونيشاين

ADVAIT CULURAL CENTER 
FORTY AVENUE 

WEMBLEY 
MIDDLESEX 

 بؤ زانياريتان ئةم شوصنة نوصيةي دةنطدان هةر نزيك شوصين دةنطدانةكةي هةلَبذاردنةكةي ثصشووة
كانةدةتوانن بةم ثاسانةش بضن بؤ شوصين دةنطدان لةشاري لةندةن ، ئةمي الي خوارةوة ذمارةي ثاسة  

 
Busses 

83,182,297,245,223 
 



  ينارصك لةسةر هةلَبذاردن وضؤنيةيت ثشتطريي كردين ليسيت ذمارة كلتووري كوردستان لةدارمشتاد مسمالَي ) ى 
  ساز دةكات730       

 بؤ هةموو كوردستانياين بةأصز
ئةو ثرؤسةيةو ضؤنيةيت بةمةبةسيت تيشك خستنةسةر ثرؤسةي هةلًَبذاردن وشرؤظةكردين تصكأاي اليةنةكاين 

 ، وةك كاري هةميشةيي  730بةشداري كردن وثشتطريي كردن لةليسيت هاوثةمياين كوردستان ليسيت ذمارة 
 / 12 / 9ثشتيواين كردين مالَي كلتووري كوردستان لةدؤزي أةواي كورد وطةيل كوردستان ، أؤذي هةيين أصكةويت 

لةشاري دارمشتاد لة ئةلَمانيا ، )) هاوس لة كرانيشتاين بؤرطة ((  ي ئصوارة لةهؤلَي 17 كاتذمصر 2005
هةلَدةسصت بةسازكردين سيمينارصكي بةرفراوان بةبةشداري كردين نوصنةراين اليةن كوردستانيةكان ، هةربؤ ئةو 

مةبةستة مالَي كلتووري كوردستان لةدارمشتاد ئةنداماين ليذنةي باآلي هةلَبذاردين ليسيت هاوثةمياين 
لةدةرةوةي ووآلت  داوةتكردووة بةمةبةسيت لصدوان لةبارةي هةلَبذاردن وضؤنيةيت بةشداري كردن كوردستان 

شياوي ووتنة مالَي كلتووري كوردستان لةدارمشتاد . وطرنطي بةشداري كوردستانييان لةو ثرؤسةية 
 طةياندن وهصنانةوةي لةهةلَبذاردنةكةي ثصشوو وصأاي سازداين مسينار لةسةر هةلَبذاردن ، ئةركي بص بةرامبةري

 ي أؤذي 7كوردستانيياين شاري دارمشتادو دةروبةري بؤ بنكةي دةنطدان لةماامي طرتةئةستؤي خؤي ولةماوةي 
. تؤماركردين ناو و سص أؤذي دةنطدان لةخؤبوردوانة وةك ئةركصكي نةتةوةيي بةئةجنام طةياند   

 
.  مايةي خؤشحالَي وبةختةوةرميانة بةشداري كردين ئصوةي كوردستانيياين ئازيز لةم مسينارة  

 
                                                                   مالَي كلتووري كوردستان لةدارمشتاد

                                                                         3 / 12 / 2005  
 
 

   12 / 15يت هاوثةمياين كوردستان لةهؤلَندا سةبارةت بة هةلَبذاردنةكةي بةياننامةي ليذنةي باآلي ليس) ى 
  

  بدةن730دةنط بة ليسيت هاوثةمياين كوردستان ذمارة _  : ليذنةي باالَي هؤلًَةندا
                                                                 

! ران ةند ة هيشتويداننياين کوردستا... انيبرا... خوشکان  
!کان ةرز ةربةسية ئاشوروکلد...  کوردستانکاين ؤزةدلس ةتورکمان  
...!ش خوراو ةندجار ب ضة ييديزصو ئيلي  ة ف کورداين  
ي ديسةمبةري ئةمسالَ، رِؤذاين دةنطدانن لة دةرةوةي وآلت، بؤ هةلَبذاردين 15، 14، 13رِؤذاين   

.ثةرلةمانصكي ضوار سالَة بؤ كؤماري عصراقي فيدرِالَ  
ئةم جارةشيان ليسيت هاوثةمياين كوردستان، كة ليسيت يةكصيت ريزةكاين طةل وهصزة سياسييةكانصيت، 

ريزي لةم هةلَبذاردنةدا بةشدارةو متمانةيةكي تةواوي بة طةلـــي كوردوستان هةية كة لةم ثرؤسيسة بةيةك
اوايةكي بةردةوامي جةماوةري يةكبووين هصزة سياسييةكاين كوردستان د. دميوكراتييةدا دةنطي بؤ دةدةات



طةلةكةمان بووة و بووين ئةم ليستة هاوبةشة يةكصكة لة هيَماكاين بووين ئةم يةكبوونة، كة ئاكامةكةي 
ئةم ئةركة تصكؤشةرانةية . هصنانةدي فراكسصؤنصكي كوردستاين بةهصز لة ثةرلةماين عصراقي فيدرالَدا دةبص

 730ريي كردين جةماوةرةوة، لة رِصطاي دةنطدانةوة بؤ ليسيت ذمارة تةا لة رصطاي خةلَكي كوردستان وبةثشتط
.وة دةبص  

هةلَبةتة دةسةآليت كوردستاين لة ماوةي ضةند سالَي رِابووردوودا ئةركي طةورةي لة بواري ثةيوةنديية 
دةرةكييةكاندا ئةجنام داوة وتوانيوصيت دةنطي كوردوستان بة رِاي طشيت و ووآلتاين جيهان ودةزطا 

لة سةر ئاسيت ناوخؤي كوردوستانيشدا كؤمةلَصك دةسكةويت ئاشكراي بةدةستهصناوة، . صودةولَةتييةكان، بطةيةنصن
لة بوارةكاين ئاوةدانكردنةوةو، كردنةوةي زانكؤ وخوصندنطا و بنكةي تةندرووسيت و بايةخدان بة طوزةراين 

دةيان ووآليت دراوسصيي طرتؤتةوة، جطة لة خةلَك و ثاراستين ئاسايشي هاووآلتيان لة سةردةمصكدا كة تريؤر 
بوووين مةودايةكي دميوكراسي لة كؤمةلَ ولة ذياين سياسي كوردستاندا، كة بص طومان بة تصبيين وبةشداري 

جطة لةوةي لةسةر ئاسيت عصراقيدا توانرا . ثؤزةتيفانةي جةماوةر، لة هةلَةو كةموكورييةكاين ثاك دةكرصتةوة
لة دةولَةيت يةك نةتةوةي دةسةآلتدارةوة، بكرص بة دةولَةيت نيشتمانيي هةموو ثصكهاتة مؤركي دةولًَةيت عصراق 

نةتةوةيي وكؤمةآليةتييةكان و بةشصوةيةكي ئارةزوومةندانة بنياتبنرصتةوة وطةيل كوردستانيش ببصتة سةنطيكي 
.قورس وكاريطةر لة هاوكصشةي سياسي عصراقدا  

اين كوردستان بة ثشتطريي جةماوةرةوة ئةجنامي داوة، رِادةي بةرزي     ئةم دةسكةوتانةش كة ليسيت هاوثةمي
خواست وداواكارييةكان نني، بؤية كاروانصكي تصكؤشاين سياسي دميوكراسييانةي درصذمان لةبةردةمداية، كة دةبص 

ان لة بةيةكطرتووي بيربين، هةر لةم ميانةشدا هةلَة وكةموكورييةكامنان ضاككةينةوةوبتوانرص دةنطي كوردست
تصكراي ياساكاين داهاتووي ثةرلةماين عصراقدا بة ئاشكرا ديار بصت و دةسكةوتةكاين دةستوور بثارصزرص و ماوة 

.بة نةياراين مايف طةلةكةمان و دميوكراسي، نةدرص  
  بؤية لة كاتصدا بانطةوازي خؤمان ئاراستةي ئصوة دةكةين كة دةنط بؤ ليستةكةتان، ليسيت هاوثةمياين 

 بدةن، داواتان لصدةكةين بة رِووين ورِاشكاوي رِةخنةي بنيات نةرانة لة كةموكورِييةكان 730 ذمارة كوردستاين
بطرن وبةبةردةوامي تصبينييةكانتان ئاراستةي نوصنةراين خؤتان لة نصو ليستةكةدا، بكةن بؤ طةياندين دةنطي 

.ئصوة بؤ هةموو بوارةكاين دةسةآلت  
......برايان,خوشكان   
ن بؤ ليسيت هاوثةمياين كوردستان ذمارة  دةنطدانة بؤ طةرِانةوةي كةركووك وخانةقني وشنطال دةنطدانتا

.وتصكراي شوصنة دابرِاوةكاين كوردستان  
.دةنطي ئصوة، دةنطدانة دذ بة تريور وجياكاري نةتةوةي وئايين ومةزهةيب  

.دةنطي ئصوة بةرنامةي ئريادةي ليسيت هاوثةمياين كوردستانة  
.طي دميوكراسي وكوردستاين ئازادةدةنطتان دةن  

.دةنطي ئصوة وةفاداريية بؤ خصزاين شةهيدان   
داواتان لصدةكةين ثؤزةتيف وكاريطةرانة لة رِؤذاين دةنطداندا ئامادة بن و دةنطتان بؤ ليسيت هاوثةمياين 

. بص730كورستان   
 

) 730 (   مياين كوردستان ذمارة                                                         ليسيت هاوثة  



ليذنةي باالَي هؤلًَةندا                                                                       
 
 

لةدوا بةشي أاطةياندين ئةمأؤدا دةلَصن ، خوازيارين لةسةرجةم ليذنةي ناوضة وأصكخراوةكاين سةرتاسةري 
اين تري ناو ليسيت هاوثةمياين كوردستان وأصكخراوة و ئةوروثاي ثارتيمان و اليةنة سياسيةك

هةرزانياريةكي هةبوو لةسةر ناونيشاين بنكةكاين دةنطدان وهةبووين ثاس وشوصن لةكؤمةلةكوردستانيةكان ، 
، ئاطادارمان بكةنةوةوكايت دياري كراوي وةستان وهاتووضؤي ثاسةكان لةهةر شاروشارؤضكةيةك لة ئةوروثا 

. خؤمانةوة بالويان بكةينةوة تائصمةش لةأصطةي  
 

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

00494018995526  يان 004961516690490: لةأصطةي فاكسةوة بةذمارةي   
ندي مالَثةأةكةمانةوة دةتوانن ثةيوةندميان ثصوة بكةنلةأصطةي ئةنتةرنصتيشةوة بةهؤي بةشي ثةيوة  

  
                                                         مالَثةأي لقي شةشةي ئةوروثاي ثاريت دميوكرايت كوردستان 

                                                                            4 / 12 / 2005  
 
 
 
 

 


