
  
 
 
 

   کوردستاندا ی هاریکاری و پشخستن له ستی پرۆژه به مه  کۆپنھاگن به  مزگردک له ندی چاک له شداری ناوه به

   لهشداری به دانمارک  ندی چاک له ی ناوه  شاندکی کۆمیته30/4/2007وتی   ڕکه ممه ڕۆژی دووشه
ن ڕکخراوی  الیه  له  که که گرده کرد، مزر بارودۆخی باشوری کوردستان سه  فراوان لهمزگردکی

)DUF (کخراوه  چه  که وه هکی ڕکخراوی منداڵ، الو و کۆمه70 بۆ  ییه ترگه  ڕ نی، که ده ی مه  
بریتی   که ئامانجی مزگردهدا سازکرابوو،   جیاجیاکانی کۆمه  بواره ن له که  کار ده خشانه خۆبه
 مافی  ند به ی پابه پرۆژهرپاکردنی  به دانمارکی بۆ زگای  دام و دهڕکخراو و هاندانی   بوو له

   . کوردستاندا  لهکان  ناحکومیه هاوکاریکردنی ڕکخراوهمرۆڤ و 

  : بریتی بوون له که بژانی مزگرده ر و وته به ڕوه به

 . که ری مزگرده به ڕوه و به) DUF(ری  ک نونه لی وه خاتو ئیلھام عه  -
ند   خۆی چه ، که)ڤیسن ویکئیند ئه(ی  نوسکی ڕۆژنامه  ڕۆژنامه که ) برامینگ رنیله په(خاتو  -

ر بارودۆخی کوردستان و  سه  له  بۆ کوردستان و ووتاری جیاوازی نوسیوه وه ته جار چوه
  .قوربانیان و  بجه ه شاری هه

 ندی چاک ری ناوه نونه -
   که.نی باکوری ئراقکا پدانی پۆژه ره ری پشوی په ڕکخه) گونی.   ب لونه( خاتوو   -

بۆیان، بوو   کانی بۆ ڕکخراوی مافی منداڵ و دابینکردنی ژیانکی ئاسوده  پۆژه کک له یه
 . خۆ ته  مندای گرتوه400ی  ولر و نزیکه  شاری هه  له وامه ره  تا ئستا به که پۆژه

ی کورد و خۆی ر بار ودۆخ سه  له ند ڕۆمانکی نوسیوه  چه که) لیلیان سیمۆنسن(ر  نوسه -
  . بۆ کوردستان وه ته ند جار چوه چه

 و  دانمارکینی  ده رمی و مه  فه ڕکخراوی14ری  نونه   بریتی بوون له که ی مزگردهبوان ئاماده
  .کوردی 

رمی کوردستان بۆ بنیاتنانی  ر گرنگی هه سه ختیان له بژان و جه وتهو  ،  پدانه جی ئاماژه
  باره یبینت زۆر له  ده وه خۆیه  به ی که رجه لومه و هه  پی ئه و بهکرد ،  کی شارستانی گایه کۆمه
 بردنی  وه وپشه ره  و به ههاوکاریکردنی بۆ بنیاتنان  پویستی بهو ، ت  پدانی دیموکراسیه شه بۆ گه
تی  ایهر  نونهکان،  موو ئاسته ر هه سه مکردنی مافی مرۆڤ له راهه کی شارستانی و فه یه گه کۆمه

هاوکاریکردنی قوربانیانی ر  سه لهی خت دا و جه که  مزگرده بوو له  ههگرنگیچاک ڕۆکی 
روونییان ،  ش و ده رکردنی له سه  و چاره نفال کرد بۆ دابینکردنی ژیانکی ئاسوده کیمیاباران و ئه

هری کیمیاوی  ی ژه  پاشماوه لهی کوردستان  ی ژینگه وه ر گرنگی پاککردنه سه لهختی  جهها  روه هه
  . کردکی کیمیاوی ر شاوی چه  به ته وتونه  که ی که و شونانه ت ئه تایبه به  به



   به ی که و ڕکخراوانه  ئهڕوی   ڕووبه  و ئامانجک کۆتایی پھات کهند داواکاری  چه  به که مزگرده
   جی ئاماژه.ردستاندا باشوری کو ت له تایبه  و به وه ره  ووتانی ده ن له رپابکه  به نیازن پۆژه

ی  گه پدانی کۆمه ره بوو بۆ ۆرک شۆپ و په ندی چاک پشنیارکی نوسراوی هه  ناوه  که پدانه
ند  هه  به ان و بهک وهبو  ئاماده  ڕکخراوهم رده  به ایه خر وه ه) DUF(ن ڕکخراوی  الیه شارستانی و له

  .رگیرا وه

ندی چاک ناوه  

1/5/2007  


