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  ران بۆ عراقران بۆ عراق  نابهنابه  ی پهی په  وهوه  ژی دیپۆرتکردنهژی دیپۆرتکردنه د دیی  رهره  بهبه  یی  یاننامهیاننامه  بهبه

٢٥⁄١⁄٢٠٠٦  
  !رانی عراقی نابه ی په وه ا بۆ دیپۆرتکردنهـــــــن
   که وه  دیپۆرت بکاته  کوردو عراقیانه ره نابه و په  ئه  نیازه ریتانیا هشتا به تی به وه ده 

ری  نابه  په15ری سای ڕابوردوودا  ی نۆڤمبه20  له.  وه ته تکراوه یان ڕه که ریه نابه داوای په
   بهی دانی وه ت پاش ئه وه ده،  وه یان دیپۆرتکرانه که مل بۆ ووته  زۆره کوردی عراقی به

موو  هه. ریتانیا  بۆ به وه ڕته  بگه کان دا که  دیپۆرتکراوه کک له یه ی به ی خۆیدا نا ڕگه ه هه
ڕووی  وا ڕوبه  ئه وه ر دیپۆرت بکرنه گه  ئه کرد که یان ده یان به وه  ئهکان دیپۆرتکراوه

دواچوونکی   به  که بوه  توانادا نه م تا ئستا له به، وه بنه ترسیدار ده نووسکی مه جاره
  . نجام بدرت  ئه رانه نابه و په نووسی ئه  جاره بۆداڕژراو له رنامه به

ژر ناوی  ران له نابه  ڕکخراوی جیھانی بۆ کاروباری پهڵ گه له هاوکاری ت به وه ئستا ده
کی زۆری  یه ی ژماره وه ی ناردنه  پرۆسه  به  کردووهستیان دا ده ی دخوازانه وه ناردنه

شکردن و  ژر فشاری ببه له  رانه نابه و په شکی زۆری ئه  به نده رچه هه، ران نابه په
  ی که وه  و نائۆمد بوون لهجبوون  و شونی نیسته خۆراک  لهی مافی ژیانیان وه ندنه لسه
  . ن که  ناونوس ده وه ڕانه  خۆیان بۆ گه وه کانیان بدرته یسه  که م به وه

ژر  ی له که توانهدانیش،  ترسیه راق ووتکی پ مه ع  ناکات که وه  ڕوونکردنه پویست به
تی  مه ناو مقاوه کانی به هاوکات هزه، نانن ادا دهریتانی مریکاو به کانی ئه داگیرکاری هزه

، ب یاسایی، ڕو ناکۆکی تایفی پدانی شه ره  هۆی زیاتر په ته کان بوونه ره  داگیرکه هزه
کانی  کان و گرووپه وه ره قنه ستی خۆته ده ڕۆژه به مه گرتنی هه مته باره کوشتن و رفاندن و به

 کان ندروستیه  ته تگوزاریه خزمه، با و کارهئاو . )  وه کانه  ئینسانکوژه گروپه ( وه رگه مه
تن و توانای  رامه ی دانیشتوان ب ده زۆربه. ش ناکرن کی باش و پویست پشکه یه شوه به
   که وه کاته  ده وه ر ئه سه خت له  جهIMF.  یان نییه ی رۆژانه ستھنانی ژیانیکی شایسته ده به
  له، ک کۆتایی پ بھنرت  خه ت بهدر  ده  مانگانه که) عیبای (ی  خۆراکه وبه ئه
کی  یه شوه  بهک جی خه و شونی نیشته ندین ناوچه چهخیردا  ڕی ئه نجامی دوو شه ره به

  . یۆرانیۆم پیس بوون ی  ماده زن به دته
  شکه هشتا به،  وه ته رانی بۆ دیپۆرتکراوه نابه  په ی که شه و به ئه) باکوری عراق (کوردستان

م  به، ڕ ی شه یدانکی کراوه  مه ته بووه کانی تری عراق نه شه ک به  وه نده ر چه هه،  عراق له
  وه،  باسکران وه ره سه  له ی که و کشانه  له  دووره  که  نیه و مانایه ک به یه  هچ شوه به

کوژت و  ک ده وام خه رده و به  و یه  مین چندراو هه ی به ندین ناوچه چههاوکات هشتا 
ر  به  له ی که سانه و که  بۆ ئه من و ماترسیداره  نا ئه وه ڕووی سیاسیه هشتا له، کات بریندار ده

هاھاتوون و ووتیان کان   ئیسالمیه کان و هزه  کوردیه ی پارته شه ڕه و هه وه وساندنه چه
جبوون و  ن و شونکی باشی نیشته النهو کانکی زۆر ب خانه هشتا خه،  جھشتووه به

  .  ییان نییه میشه کاری هه
 مافی مرۆڤ دژی بیاری  رگری له کانی تری به رناسیوناڵ و ڕکخراوه منستی ئینته ئه

 2005 ی 8 مانگی  له) UNڕکخراوی  (کان کگرتوه  یه ووته، ملن بۆ عراق ی زۆره وه ناردنه
تی ناوخۆ  زاره کانی پۆلیس و وه نده  مابه  له  که یه ڕپکراو هه ی باوه گه  به یاند که ڕایگه

نافیا دژی  نده سکه ووتانی ئه. چت  ده ڕیوه دان به نجه شکه  ئهری عراق دا کاری راسه سه له
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و  وه انهها مافی م روه هه کاتی ئستادا رانی عراقین له نابه مل په ی زۆره وه ناردنه
  . کرد ده یان نه م کاره  کاتکدا پشتر ئه ر له نابه هندین پ  چه  به داوهپارزگاریان 

  : ین که که ریتانیا ده تی به وه  ده  داوا له وه ره ی سه یه یاننامه و به ر ڕۆشنایی ئه به له
  

  . رانی عراقی نابه ی په وه تکردنهبیاری دیپۆرڕاگرتنی  •
 . ک قوربانیانی  وه چاولکردنیان ورانی عراقی نابه  په ری به نابه مافی پهدانی  •
 . کان  ئاستکی باشی بیمه یشتن به ستاگه مافی کارکردن و دهسمی ناسینی  ڕه به •
 . رن سه ست به کاندا ده  گرتووخانه  هشتا له ی که رانه نابه و په ئازادکردنی ئه •

  
ری  ماوه ی جه وه  کۆبوونه ک له روه  ههرانی عراقی هناب  پهی وه ی دژی دیپۆرتکردنه ره  به ئمه
 تا بیاری ین  بدهمان که مپینه  که  به  درژه ین که ده بیار ده وتین  ڕککه11/1/06مان  رله په

  ین که که  ده سانه و ڕکخراوو که موو ئه وازی هه  بانگه وه، گرین  بۆ عیراق ڕاده وه دیپۆرتکردنه
  .  وه مپینه م که ست بن به یوه  ڕازین په وه ره ی سه یه یاننامه  بهو ڕۆکی ئه  ناوه به

  مان رله ندام په  ئه–جرمی کۆربین 
  مان رله ندام په  ئه–جۆن ماکدۆناڵ 
  وروپا مانی ئه رله ندام په  ئه–جین المبارت 
  رانی عراقی نابه  پهیر هرتاس هفدراسیۆنی س

  ران نابه کانی په مپینی مافه که
  کان ه تاوانبارکردنی کۆمه نی دژی بهمپی که
  مپینی دژی ڕاسیزم و فاشیزم که

  ران نابه  په رگری له ی به کۆمیته
  ی ئازادی عراق کۆنگره
  کانی کوردی تورکیا ویه له عه ی ه کۆمه

  ی هاوپشتی کوردستان کۆمیته
  رانی ئرانی نابه ری په رتاسه ڕکخراوی سه

   وه یپۆرتکردنهی نیشتمانی دژی د ره مپینی به که
  ر  مانچسته-رانی عراقی نابه په فیدراسیۆنی

   نۆتنگھام-رانی عراقی نابه په اسیۆنیفیدر
  مپینی ئاشتی بۆ کوردستان که

   ستنن دیپۆرتی منان بوه
  ری کوردستان نابه ڕکخراوی ژنانی په

   عراق ڕکخراوی ئازادی ژن له
  
 :یملیئ) 07951875853 (ی همارژ  هر ب هارآپ هارس هن ب ه بكیند هوی پهاترو ی زیاری زانۆب

sarahp107@hotmail.comیملیوئ) 07734704742 (ی همارژ همال ب ه جیشت هود: 
d.jamal@ntlworld.com. ،ی همارژ هتاح ب ه بورهان ف هن ب ه بكیند هوی پهر  هستچ مانیشار هل 

جاسم  ن ه بكیند هوی پهن هام ی نوتیشار هل، .burhanfatah@aol.com :یملیئ) 07866757213(
  jasm_rg@yahoo.co.uk :یملیو ئ) 07739338178 (ی همارژ  هبغفور

  جاسم غفور/ رگرانی وه
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