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  لة شاري ئؤسلؤي ثايتةخيت نةرويج خؤثيشاندانصكي طةورة بةأصوة ضوو لة شاري ئؤسلؤي ثايتةخيت نةرويج خؤثيشاندانصكي طةورة بةأصوة ضوو 
  

  
  له به رده رکی ته الری ، 30:18 تا 1600کاتژمر  2005. 04. 04ڕۆژی دووشه ممه 

و نه رویجی  که س له کورد 200به به شداری زیاد له ، په رله مانی نه رویج له شاری ئۆسۆ
گاکانی و له په نابه رانی ڕۆژهه تی کوردستان له ئۆردخۆپشاندانکی به رین بۆ پشتیوانی

به سه رپه ره ستی کۆمیته ،  ئاواره ی سه رسنووری عراق ئۆردون191ئه تاش و ئه لکه رامه و
ڕکخراوی سۆس ڕاسیسمه ی نه رویجی به وردستان وی پشتیوانی له په نابه رانی ڕۆژهه تی ک

   .ڕوه چوو
کاناه کانی ڕۆژ هه وانری  ڕۆژنامه ی نه رویجی و 3هه وانری  به به شداری :به رنامه که

ڤ ت ،ڤ کوردستان ت ،ڤ ڕاد، کوردستات تزوو بۆتامیاۆ م.   
  ، به م شوه ی خواره وه به ڕوه چوو

   
ر به زمانه کانی یسه ره تا له الیان هه ردوو به ڕزان سۆالڤ خانه قینی و ئیدریس ساب. 1

 خوله ک بده نگی به یادی شه هیدانی کوردستان 1جی به رنامه که کرایه وه کوردی و نه روی
 ، ڕاگه یاندرا

به رانی ڕۆژهه تی کوردستان له الیان به رپرسی په یامی کۆمیته ی پشتیوانی له په نا. 2
   .عارف باوه جانی پشه که ش کرا:کۆمیته

  ، انی نه رویجی پشکه ش کراده قی ئه و په یامه له الیان سۆالڤ خانه قینی به زم. 3
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نووسه ری کتبی کوردستان له ئیستاو  نووسه ری به ناو بانگی نه رویجی وسیاسه تزان و. 4
  ووته یه کی به نرخی پشکه ش کرد،  ئه رلینگ فوکڤوربه ڕز، داهاتوودا به زمانی نه رویجی

   .کرد انیباسی هه ل و مه رجی ئه و ئاوارانه و هۆی ئاواراه بوونی
ی یه به زمانی نه که ڕکخراوکی دژی ڕه گه زپه ره ست، س ڕاسیسمهووتاری ڕکخراوی س. 5

   .پشکه ش کرا، ئوله ملبیه پته رسن، رویجی له الیان
ئه ندامی په رله مانی نه رویجی له لیستی پارتی سوسیال چه پ  به ڕیز هه یکی هۆمه س. 6

ووته یه کی به نرخی ، له په رله مانی نه رویجئه ندامی کۆمیته ی شاره وانی  و هه روه ها
ولبه رگ به رپرسی ئه و  ئرنا سو، یهبۆ خۆی که ئه ندامی کۆمیته ی شاره وان، پشکه ش کردو

ئرنا سولبه رگی ره د کردوه و به نیدا که به رده وام ی به تووندی هه ویسته که ، کۆمیته یه
ه گوڕو زیاتر فشار بخاته سه ر ئرنا سولبه رگ بۆ وه له کۆبوونه کاندا باسی په نابه ران بنت

   .رگرتنی ئه و په نابه رانه
که بریتی بوون له ، حیزب و الیه نه کوردی یه کانی نۆره گه یشته په یام و بروسکه  پاشان. 7

کۆمه ه ، پارتی دیمۆکراتی کوردستان، حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران، یه کتی نیشتمانی
یه کتی ، کۆنگره ی نیشتمانی کوردستان، ی ئران تکشانی شۆڕشگری کوردستانی زه حمه

ناوه ، پژاک، یه کتی الوانی دمۆکراتی کوردستانی ئران، ژنانی دمۆکراتی کوردستانی ئران
، ڕکخراوی مافی مرۆڤی نه رویجی شاخه ی کوردستانی ئۆکام، ڕکخراوی کۆمه ک، ندی چاک

  ، ارسانئه نجومه ی کولتوری ی
ی له سه ره جه می ئه و په یامانه دا که هاوده ردی له گه ڵ ژیانی ناله باری ئاواره کان

 داوا کراوه له ئرنا سولبه رگ به هه ویسته که ی دا بچته وه و ئه و په نابه رانه، تدبوو
   .قبووڵ بکات

به ناوه کانی عایشه له ئۆردوگای ئه لکه رامه و مه لیعه ژنی ئاواره 2 زه بت کراوی ده نگی. 8
شایانی باسه ، ردون پشکه شی به شدار بووان کراسه ر سنووری عراق ئۆ ئاواره ی191له وی 

،  ده کردیانکه باسی هه ل و مه رجی ناله باری خۆیانژنه ئاواره  2که قسه کانی ئه و 
   .ده بارانتفرمسکی له چاوی به شداران 

وتارک له الیان ئه حمه د محمه د زاده ئه ندامی کۆمیته ی پشتیوانی له په نابه  پاشان. 9
 برای الوی له پاش رووخانی ڕژیمی به عس به ده ست عه ره به تروریسته کان شه 2ران که 

  .هید کرابووپشکه ش کرا
   .چه ند وته یه ک له الیان شاعیر ئه نوه ری سوتان په ناه پشکه ش کرا. 10
هوونه رمه ندی ناوداری کورد کاک نه جمه دینی غومی به ته له فون  به دوای ئه و دا. 11

ڕاسته و خۆ به شداری کردو پاش چه ند خوله کک ئاخاوتنی به که ک بۆ پشتیوانی له په 
   .گۆرانیه کی خۆشی ئاراسته ی به شداران کرد، نابه ران

بۆرن یاکوبسه ن له لیستی ، انی نه رویجی به ڕزدام په رله مپاشان نۆره گه یشته ئه ن. 12
پارتی سوسیال چه پ و هه روه ها ئه ندامی کۆمیته ی پوه ندی یه کانی ده ره وه ی وتی نه 

 2004سای ، 12ه بۆ خۆی مانگی باسی ئه وه ی کرد ک، وتارکی به نرخی پشکه ش کرد، رویج
باسی ئه وه ی ، وه خه کی کوردستانی دیوهسه ردانی باشوری کوردستانی کردوه و له نزیکه 

نابت به م شوله ئه وده کرد که کورده کان خه ککی باش و دمۆکراتن و الینگری ئاشتین 
 بچیتتاش و ئه لکه رامه و شاره کانی میان لنی داکه به هاوکاری ، کوردستان زۆ به
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ه ام له سه ر ئه و په نابه رانله په رله مانی نه رویج به رده و) هه یکی هۆمس (هاوڕیی
  ، پشتیوانی بکات

ده نگی خۆشی هوونه رمه ندانی به ڕز کاک قادر ئه  به :نۆره گه شته به شی هوونه ری. 13
چه ندین سرود و و ئۆرگ ژه ن کاک بالن گه رمیانی به  لیاسی و کاک نه به ز موکریانی

   .به رنامه که ڕازایه وهگۆرانی نشتمانی 
   به شی به رنامه به وتنی چه ند شوعاری وه ک دواین، 14

رودی نه هه روه ها به س، ) ئرنا سولبه رگ گۆێ ڕایه ی کۆمیساریای به رزی په نابه ران به) 
که به ده نگی هونه رمه ندی به ڕز کاک قادری ئه لیاسی ده وترا ، ته وایه تی ئه ێ ڕه قیب

   .کۆتای به خۆپشاندانه که هنرا
 تک له الیان کۆمیته ی پشتیوانی له په نابه رانی ڕۆژهه تی کوردستان و به ڕز هه یئه. 15

سه ردانی په رله مانی نه رویجیان کرد ، ئوله له الیان کۆمیته ی سۆس ڕاسیسمه ی نه رویجی
   .دنو ئه و داوا نامه یه ی که ئاماده کرابوو ئاراسته یان کر

  
هه تی کوردستان له عراق و ئۆردونکۆمیته ی پشتیوانی له په نابه رانی ڕۆژ   

 
altash_refugee@yahoo. com 
altash_refugee@hotmail. com 
tel 00 47 92 81 78 73 
fax 00 47 64 87 43 39 
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