
  ِرصكخراوي ئازادي ذن لة نةرويج
  هةفتةي هاوثشيت لةطةلَ ذناين عصراق

  !!صكدةخاتر
  

بة مةبةسيت ناساندين ئةو هةلومةرجة دذوارةي كة رووبةِرووي ذناين عصراق دةبصتةوة لة ذصر سايةي داطريكاري و فشاري طروثة 
لة نةرويج بة هاوكاري رصكخراوي نةروجيي حيزيب ئازادي ذن بةهار مونزر، نوصنةري ِرصخراوي ئيسالمييةكان لة قؤناغي دواي شةِردا، 
هةفتةي هاوثشيت لةطةلَ ذناين " ي ئوكتؤبةرةوة دةستيان داية ئامادةكاري و خؤرصخسنت بؤ 27كؤمؤنيسيت كرصكاريي عصراق، لة رؤذي 

خراو كلة عصراق و هةآللَة رافع، نوصنةري رصبؤ ئةم مةبةستة هةستان بة داوات كردين يةنار حممد، سةرؤكي رصكخراوي ئازادي ذن . ."عصراق
  .لة وآليت سويد

  
  :ضاالكييةكاين ئةم هةفتةية بةم شصوةية بوو

  
دي طرتن بة طرنطترين  دةست كرا بة ثةيوةنلة هةنطاوي يةكةمدا: ثةيوةندي كردن بة رصكخراوة نا دةولَةتييةكاين ئؤسلؤ .1

ةوة كة ثصشتر لةاليةن بةهار مونزرةوة يارمةتيية كؤمةالَيةتييةكان رصكخراوةكاين مايف مرؤظ و تييةكاينةرصكخراوة نادةولَ
يارمةتيداين هاووآلتياين " لة رصكخراوي رسراواين ثرؤذةكاين يارمةيت يةكةمني ثةيوةندي راستةخؤ بة لصث.ئاطادار كرابوون

" كاري بةشي خؤرهةالَيت ناوةِراستديظيد بريطان، راوصذ"لة طةلَ  كة تصيدا بوو"  Norwegian People’s Aid NPA_ نةروجيي 
بوو ، " Norwegian Refugee Council  _ئةجنومةين نةروجيي بؤ ثةنابةران  "ضاوثصكةوتين دووةم لةطةلَ. قسةوباس كرا

. ، يةكصك لة ّراوصذكارةكاين رصكخراوةكة تصيدا ئامادةبوون"كرميئاسؤ "بةِرصوةبةري ثرؤذةكاين رصكخراوةكةو " كاري مين مونسن"
. ةكة، راوصذكاري ثرؤذةكاين رصكخراو"هصال فلؤيساند"، وة ضاويان كةوت بة بوو"  CARE" ةرداين سصهةم بؤ الي رصكخراوي س

وةفدي رصخراوي ئازادي ذن ثصك هاتبوو لة يةنار حممد، بةهار مونزر، هةآللَة رافع، وة لةطةلَ خؤياندا ضةندين ثصشنياري 
انة بةمةبةسيت بانطةوازكردنيان بؤ ثشتطريي كردين مالَي لة ثرؤذةكاين رصكخراوي ئازادي  دراية ئةو رصكخراويارمةتيداين مالَي

 .بنكةكاين رصكخراو، سةنتةرةكاين ثاراستين ذنان، راطةياندين رصكخراو: ذن لة عصراق كة بريتني لة
 10/29 فريدريكشتاد لة رؤذي ، ئةوي تريان لة شاري10/28لة رؤذي  دوو سيمينار، يةكصكيان لة ئؤسلؤ: زجنريةيةك سيمينار .2

لةهةردوو . كاري بؤ كرابووئامادةكادري حككع " ثةميان غريب"  و ، نوصنةري رصكخراو لةم شارة"شريين حمسن"كة لة اليةن 
لةم سيمينارانةدا  .ئامادةبوونكؤمةلَصك لة نوصنةراين رصكخراوة نادةولَةتييةكان و ذمارةيةك لة خةلَكي عصراقي  سيمينارةكة

 لةسةردةمي شةِردا لةاليةن يةنار حممدةوة ضةندين ساليد لةسةر بارودؤخي ذناين عصراق ،طفت و طؤي تصروتةسةلسةرةِراي 
جص وِرصي ذناين ، باسصكي لةسةر لةسةر بارودؤخي ذناين عصراق، هةروةها هةآللَة رافع، سةرةِراي قسةوباس ثصشكةش كرا

 لةناو ذناين كؤضبةر كة ضؤن  دذواري و تصيدا ئاماذةي دا بة بارودؤخيثصشكةش كرد ةنافييةكانداكؤضبةر لة وآلتة ئةسكةند
 ة بيانووي رصزطرتن لة كولتورييانةدا دةضةوسصنرصنةوة و سيستةمةكاين ئةم وآلتانة ب"  شرقي" كةمايةيت يةكي كلتوري

ثاش ئةوةش هةستا بة منايش كردين فليمصكي  لص بكةن،، ناتوانن ثارصزطاريان )ينسبيةيت كولتور( ، واتة ةكانكةمايةيت ي
ثاش ثصشكةش كردين سيمينارةكان كاتصك تةرخان كرا بؤ وةآلم دانةوة بة . دؤكيومصنيت كة خؤي لة عصراق ئامادةي كردبوو

 .ثرسيارو وةآلمي ئامادةبوان لةسةر بارودؤخي ذنان لة عصراق و هةندص بابةيت سياسي تر
هةلَسوِراواين رصكخراو لةاليةن ضةندين دةزطاي راطةياندنةوة ضاوثصكةوتنيان لةطةلَ كرا : اين لة ئؤسـلؤضاوثصكةوتين رؤذنامةو .3

 و ة ضةثي ية كةبة سةرتاسةري نةرويج بآلودةبصتةو، كة تاكة رؤذنامةي"Klasse Kampen_ كالسا كةمثن "وةك رؤذنامةي 
 .ؤسياليسيت كة يةكصكة لة طرنطترين حيزبةكاين نةرويجي حيزيب ضةثي س "االزمنة اجلديدة_ ين تيــد " رؤذنامةي 

 بة مةبةسيت داناين ثيالين طوجناو بؤ لصكهةلَثصكاين كؤبوونةوةيةكي فراواين هةلَسوِراواين رصكخراو لة شاري فريدريكشتاد .4
  . لة وآليت نةرويجرصكخراو نوصنةرايةيت  داناين بةرنامةي كاركردين هةروةهاكارةكاين لةطةلَ هةلَسوِراين رصكخراو لة ناوةوة و

  
  

  لقي نةرويج_ رصكخراوي ئازادي ذن 
31.10.2004 



، ،ينار حممدNPA لة ِريَكخراويديفيد بريغان 
  ربةهار مرت

بةهار مرترينار حممد،هالله رافع،  
 لة سيميناري ئوَسلوَ دا

 
 بةشيَك لة ئامادةبوواين ئوَسلوَ  رار مرتينار حممد، هب

 
لة (سن، هالله رافع، ينار حممد، ليليشريين حم

لة ( لونا، اليزابس)سةنتةري صاريَزطاري ذنان
 لة سيميناري ) ِريَكخلراوي كارووباري ذنان

  فريدريك ستات 

 بةشيَك لة ئامادةبوواين فريدريك ستات

  


