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ئه 
 آونفرانسی

 
 و ونبوان ری نته سه زراندنی دامه بۆ، بوو مان عه آانی وه آۆبونه رۆزی دوایین مرۆ 

 ك یه  وه ته نه ریكخراوی رشتی رپه سه  به وا عیراقی، آه روشوینكراوانی بیسه
 25 رۆژانی  له مرۆف مافی تی زاره وه و) یۆنامی (مرۆف مافی شی به / آان آرتوه

 بردو ریوه به وتوویی رآه سه  به خۆی آانی آاره ئوردن  له 2005 یلولی ئه ی 28 تا
 ری نوینه نیوانیاندا له، لبژارد هه  له آۆمه و ریكخراو) 8 (رانی نوینه  له نیكی نجومه ئه

  . آری ده ید به  بجه ه هه ندی ناوه

آونفرانسی   آوردستان آوردستان  رپرسی چاك لهرپرسی چاك له    به  به--زن زن   الح مهالح مه  سهسه... ... دنی دنی   خۆیخۆی  آانیآانی  آارهآاره    بهبه  آۆتاییآۆتایی  مانمان  عهعه 

 و ونبوان سوآاری آه آانی له آۆمه ركخراوو 50  له زیاتر رابردوو روژانی  له ی وه ئه دوای
 شكرابوون دابه گروب دوو ر سه به) چاك ( بجه له هه ندی ناوه نیوانیادا  له روشوینكراوان بیسه

 پسپۆرو ك یه مارهژ آان آگرتوه یه  وه ته نه چاودیری و شداری به  به جیاواز هۆلی دوو  له و
 آۆمسیۆنی و UNAMI ،UNDP  به ر سه آانی له آۆمه  به  گۆره بواری آانی ئاژانسه زای شاره

، ریكا مه ئه، دانمارك، آۆسۆفو  له زا شاره ی زراوه دامه ریكخراو و UN  به ر سه ونبوانی
 آراو ر سه له گۆیان گفتو لی سه ته تیرو  به آی ره سه ری وه ته دوو. . تاد. . ریتانیاو به
  : له بوو بریتی  آه، رگیرا وه ر مه له پیویستیان بریاری و آار ی رنامه به

   
 آانی تاوانه ست ده قوربانییانی سوآاری آه بیكردنی شداری به تی جونیه: م آه یه ری وه ته

 بریاردان و روشوینكراوان بیسه و ونبوان ری نته سه دروستكردنی  له گور  به گۆر رژیمی
 بۆ  آه ی آۆرسانه و ئه بۆ خۆیان رانی نوینه لبژاردنی هه ناوبراوو ری نته سه لی یكه هه ر هس له

  .  وه آریته ده عیراق ری رانسه سه  له ر راهینه 100
 رانی نوینه لبژاردنی هه رو نته سه تی ره بنه ریاسای سه له آردنَگفتوگو: م دووه ری وه ته

  . ر نته سه بردنی روه به ین نجومه ئه بۆ آان له آۆمه ریكخراوو
 ری به ریوه به باتشی جۆن رشتی رپه سه  به هۆل ك یه  له گروب ردوو هه مرۆ ئه و مه ئه

 بۆ عیراق دانی تی یارمه یۆ آان گرتوه ك یه  وه ته نه ی مرۆڤ نیرده مافی بۆ عیراق ی نوسینگه
  له، دا پی ی دریژه  ارهئیو نگی دره تا خۆیان آانی وه آۆبونه آۆتایی بریاردانی گفتوگۆو

 وتاریك  به آردو شداری به آان گرتوه ك یه  وه ته نه ی نیرده جیگری آان وه آۆبونه  له شیك به
  . یاند راگه آانی آگرتوه یه  وه ته نه واوی ته هاوآاری و خۆشحالی

 بۆ رم هه 4 دیاریكردنی رو نته سه تی ره بنه یاسای ر سه له دان بریار دوای، دواجار
 ونبوا نو سوآاری آه  له 1700  له زیاتر  به شق مه  آه ر راهینه 100 شكردنی دابه
شی  به  آه، آوردستان نفالكراوانی ئه سوآاری آه ش وانه ن، له آه ده روشوینكراوان بسه
 27 و وه آرته ده موسل و دهۆك، ولیر هه، سلیمانی، رآوك آه آانی  شاره له آوردستان ریمی هه

 رانی نوینه آورد لی گه آانی تییه ینه مه ل  گه له هاوآاری بۆ پاشان، وت رآه به ری راهنه
  به  آرد وه ره ڕاهینه 5  له سلیمانییان شاری شی به خۆیان شی به  له)  سره به (عیراق باشوری

  . ر ڕاهنه 6
 نی نجومه ئه بۆ ریان نونه) 8 ( راشكاوانه و ن وشه ره و ئازاد آی وایه شوهه آه   آۆتاییدا له له 

) زن مه الح سه ( بجه ه هه ندی ناوه ری نوینه  آه، لبژارد هه ر نته سه بردنی ریوه به ی وه گواستنه
 و ئه ر سه له ر هه و مشه ئه  بریاریشه. تیداو ندام ئه  بوونه نفال ئه ژنانی بۆ ژیان ریكخراوی
  وه آۆبونه مان عه آاتی به و شه ی10 میرّآات آردبووی  بجه ه هه ندی ناوه  آه ی بیشنیاره

  له) فدراسیۆن (وان فره تۆركی پكھینانی تی چۆنیه  به ت باره آردن سه گفتوآۆ بۆ بكری
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  ببیته  آه  آراوه پشنیار) ج ره فه فاتح تیف له (ریز به  وه آوردستانه رانی نوینه ن الیه
 آان گرتوه ك یه  وه ته نه ی رنامه به ی وه ره ده  له  تۆره و ئه، آان له آۆمه ریكخراوو ری نونه

 آردن نكی ماهه هه بۆ المَ به، ر نته سه لبژیردراوی هه نی نجومه ئه ی وه جیگره  نابته و بی ده
 آان قوربانییه سوآاری آه  به ندی یوه په و عیراق ری رانسه سه آانی ریكخراوه نیوان  له

 و آان له آۆمه  به  گۆره ی وه هینانه پیناو  له  نه الیه مه هه هاوآاری بۆ بی ده باشی رۆلیكی
 گشتی و  به عیراق النی گه روشوینكراوانی بیسه و ونبوان نوسی چاره دیاریكردنی

  . ت  تایبه قوربانییانی آوردستان به
   

  زن  الح مه سه
   آوردستان رپرسی چاك له  به

  مان   آۆنفرانسی عه ر له  و نونه
 28-9-2005  
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