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  بةريزان 

ةمرؤ لةاليةن ريكخراوي ثةنابةراني آوردي ئيران بة دةستمان طةشتووة، بةهؤي شانخالي بةثي ي هةوليك آة ئ
 خستني آارةآانيان ، َلة بةرامبةر بة ذيان و ضارةنووسي ثةنابةران و ثشتطويآردنةوةي ئؤرطانةآةي ئيوة لة تورآيا  

ةوة آة هةفتةي رابردو بة ناضار  ثةنابةري تريش ثةيوةست بوون بة هةلويستي ئةو دووثةنابةرةي تر10بةداخةوة 
  .دةستيان داية مانطرتن لةخواردن بة مةبةستي دةستةبةر آردني مافةآانيان

 2001بةريزان هةر وةك خؤتان دةزانن ثةنابةراني آوردي ئيران آة بة ثةنابةراني باشوري عيراق ناسراون، لة سالةآاني 
 وة وةك 2003سةر ذيانيان بووة، بةشيوةيةآي طشتي لةسالي روويان آردوةتة تورآيا بةحوآمي ئةو مةترسيانةي آة لة

بةالم ئةوةي جيطةي سةرسورمان و رةخنةيةآي جدي . وة بة رةسمي يةت ناسراونUNHCRثةنابةري سياسي لة اليةن 
آة نةك ئةمة لة آاتيكدا . ية ئةوةية آة تا ئيستا هيض هةنطاويكي بةآردوةتان نةناوة بؤ طواستنةوةيان بؤ والتاني سيھةم 

 ثشتطيري لةم آارةناآات، بة لكو دروست 1951هةر هيض ياساو بريارنامةيةآي ثةنابةري و بةتايبةت ثرؤتؤآولي جنيفي 
  . ثراوثر ثيضةوانةي هةموو بريارنامة ثةيوةستدارةآاني ثةنابةري وتةنانةت ثيضةوانةي جارنامةي مافي مرؤظيشة

راقي سةرباري سةرنج و رةحنةي خؤمان لة رةوشتي مانطرتن لة ئيمة وةك فيدراسيوني سةرتاسةري ثةنابةراني عي
خواردن يان هةر شيوازيكي تر آة هةرجؤرة مةترسيةآي بؤ ذياني ثةنابةران هةبيت بةالم بة تةواوي مانا ثشتطكيري لة 

 ريطة ماف و داخوازيةآانيان دةآةين و ثيمان واية آة ثةنابردنيشيان بؤ مانطرتن لة خواردن تةنھا بة مةبةستي
  . دؤزينةوةيةك بووة بؤ ضارةسةآردني آيشةآانيان و طواستنةوةيان بؤ والتاني سيھةم

بؤية سةرباري نارةزاي دةربريني تووندمان لةثةيوةند بة شانخالي آردنةوةي تا ئيستةتان لةبةرامبةر بة ذيان و 
وسي ئةو ثةينابةرانةداو تةنھا ضارةنووسي ثةنابةران، هةروةها ئيوة بةبةرثرس دةزانين لةبةرامبةر بة ضارةنو

ريطةيةآيش آة بتوانيت ئيوة بةردةم ئةطةري هةر روداويكدا دةرباز بكات جي بةجي آردني داخوازةيةآاني ثةنابةران و 
  .  طواستنةوةيانة بؤ والتاني سيھةم 

  

 بةم شوةية دةخةينة روو ـ  بؤية ئيمة لةآاتيكدا آة ناوي هةموو ئةو ثةنابةرانةي آة تا ئيستة مانيان طرتووة لة خواردن
هةروةها داوا دةآةين آة هةنطاوي دةست بةجي بؤ ضارةسةرآدني داخوازيةآانياني ثةنابةران هةلبھينةوةو لة هةرجؤرة 

والتانيك آة تا ئيستة ( مةترسيةك رزطاريان بكةن، ئةطةر قسةآاني خؤتان لة بارةي ئةوةوة بة هةند وةردةطرن آة
ئةوا ئيمة وةك فيدراسيوني سةرتاسةري ثةنابةري عيراقي ئامادةي ) ستة ئيتر وةريان ناطرن ثةنابةريان وةرطرتووة ئي

  .هاوآاري آردن و مزاآةرةين لةطةل ئةم والتانةدا بؤ ئةوةي آارةآانيان بؤ جيبةجي بكةن و لةم والتانة وةربطيرين
  

  :ناوي ثةنابةرانيك آة مانيان لة خواردن طرتووة بة شيوةية 
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