
  ضةند ضاالكيةكي ِريكخراوي ئازادي ذن لة نةرويج

    
ي بؤ عيراقيةكان كردووة كة ِريكخراوي ةذبيانيةكان كؤرسيكي دوو ِرو بةِريوةبةرايةيت 2004 نؤظةمبةري 15،16ِرؤذي . 1

 ةمئ" راقي ذنان لةعيوةزع"  لةسةر  بةشداريكردن بة باسيك بانطيشتكرابوو بؤ ئةم كؤرسة بؤئازادي ذن لة ثيش وةختةوة
 كؤرسة لة وةآلم بة ثرسياريكدا سازدرابوو كة بوضي ذنان كةمتر ئارةزووي طةِرانةوة دةكةن بو عيراق تا ثياوان؟

 .بةهار مرتر نوينةري ِريكخراوي ئازادي ذن لة عيراق لة نةرويج بة باسيك بةشدار بوو بو وةآلم دانةوة بةم ثرسيارة 
. ةسيت ثيكرد كة لة عيراقدا قانونيك بةِريوة دةضيت كة دذي ذنانةو بة هيض جوريك ديفاع كةري ذنان نيةسةرةتا لةوةوة د

يةنةكاين تري لةسةر قانوين ئةحوايل شةخسي قسةو باسي تيروتةسةيل كردو لةسةر تةآلق و زةواج و مريات و ضةند ذنة و ال
 . ئةم قانونة دذة ذنة قسةي كرد

هار لةسةر طةماروي ئابووري و شةِرة يةك لة دوواي يةكةكان بوو لة عيراقدا كة ضون كاريكردة سةر  مافةكاين باسيكي تري بة
 .ذنان و ضةندين بةرابةر هينايةخوارةوةو ِرةوانةي مالَةوةي كردن

ةكارهيناين توندوتيذي كوشتين ذنان و بلةكوتايشدا لةسةر وةزعي ذناين عيراق لة نةرويج و مةسةلةي بةزور بة شوودان و 
وة لة كوتاييدا وويت ئةو هوكارانة وا لة ذنان دةكةن كة هةرطيز بري لة ِرويشتنةوة نةكةنةوة هةم بة .  بةرامبةريان قسةي كرد

ذة شاياين باسة سةرنج لةو دوو ِرو. خاتري خويان كة بةشيكي زور لة مافةكانيان ثاريزراوة و هةم بة خاتري  منالَةكانيان
 . دايةوةيكورسةدا بة زوري لةسةر قسةكاين ئةو بوو وة وةآلمي ِراو سةرجنةكاين ئامادةبووانيش

 رؤذةي رصكخراوي سةنتةري ضارةسةركردين 3رصكخراوي ئازادي ذن لة عصراق بةشداري دةكات لة سيميناري . 2
 كصشةوبةرثاكردين ئاشيت

 
، رصكخراوي سةنتةري ضارةسةركردين كصشةوبةرثاكردين ئاشيت لة نةرويج هةستا بة سازداين "عصراقصكي تازة"لةذصر ناوي 

سيمينارصكي سص رؤذة بؤ ذناين عصراق لة نةرويج، لةم سيمينارةدا ضةند رصكخراوصك بةشداريان كرد، لةوانةش هةلَسوِراواين 
، " شريين حمسن، بةهار مونزر، ثةميان غريب، بةناز محة ساحل، شةوبؤ مراد"رصكخراوي ئازادي ذن كة برييت بوون لة 

 .بةشداربوون
 40شايةين باسة نزيك بة .  لةم سص رؤذةدا باسي بارودؤخي عصراق بةطشيت و خراثي بارودؤخي ذنان بةتايبةيت تاوتوص كرا

 دابةش بوون بةسةر ضةند طروثصك داو هةر طروثصك ذن لة ئؤسلؤو دةوروبةري بةشداريان كرد،هةر لة رؤذي يةكةمةوة ئةو ذنانة
لة رؤذي سصهةمدا بةهار مونزر، نزيك نيو .دةبواية لة روانطةي خؤيةوة وةآلمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة كة ثصشتر ئامادةكرابوون

 و بةزؤر حيجاب سة عات باسي خراثي وةزعي ذنان لة عصراق، هةر لة رفاندنةوة تا دةطات بة هةِرةشةي طروثةئيسالمي يةكان
هةروةها باسي رؤلَي طرنطي رصكخراوي ئازادي ذن لة . ثصكردن لة مانطي رةمازاندا و رةوانةكردنةوةيان بؤ كوجني مالَةوة

سةرؤكي رصكخراو لة " يةنار حممد"وةستانةوةي بةرامبةر بةم هةرةشة بةردةوامانة و كةمثينةكان و هةلَسوِراين بةردةوامي 
ي زياتري هاوثشيت نصونةتةوةيي بؤ ذناين عصراق و هةروةها بووين دوو سةنتةري ثارصزطاري لةو راستاي راكصشاين هةرض

ذنانةي كة تووشي هةِرةشةي كوشنت دةبنةوة لة شارةكاين كةركوك و بةغداو لة كؤتاييشدا بانطةوازي ئةو ذنانةي كرد كة ببنة 
بة زماين عةرةيب و ئينطليزي " المساواة"كراوةي لة ضةشين ئةندامي رصكخراو، وة شاياين باسة كة ضةندين باياننامةو بآلو

 ..بآلوكرايةوة
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