
ری سویسرا نابه تی کاروباری په زاره ی وه تی تازه  سیاسه ت به باره یاندنک سه ڕاگه  
 

 ژر ناونیشانی   لهریدا گه یاندنکی ڕۆژنامه  راگه ری سویسرا له نابه تی کاروباری په زاره  وه3/5/2007ڕۆژی 
رانی  نابه په  ت به باره ی سه تازهتی   سیاسه) راندا نابه ی په وه تی ناردنه  سیاسه عراق و گۆڕانکاری له(

و  یان کرد ، له ولیر،دهۆک، به  شاری کوردستانی عراق سلمانی،هه3رجی  لومه  و ههکوردستانی عراق
  ی له رانه نابه و په هر ئ رامبه به وستی خۆی  هه  وه1/5/2007  ت بیاری دا له زاره  وه  که دا هاتوه یاندنه ڕاگه

   که یه رانه نابه و په ی ئه وه ڕانه  گه م بیاره فز کراون ،گۆڕی و ئامانجیش له ڕه هاتوون و  وه  عراقهباکووری
 کمان  یه رنامه  به  ئمه وه ڕنه وێ بگه یانه  ده ندانه زوومه  خۆیان ئاره سانک که  که  و وه وه نگرته یه  ده م بریاره ئه
رجی  لومه رچاوگرتنی هه  به  له به( دا هاتوه یاندنه و ڕاگه ها له روه ، هه وان ی ئه وه ڕانه  گهتی دانی بۆ یارمه  یه هه

 ، ئیمکانی   نیه ئارادا  لهدا  شاره3م   توندوتیژی له ش که وه ر ئه به دا و له  شاره3و  کانی مرۆڤ له ئارام و مافه
  وه ردی لکۆینه ی فه  شوه  به  ئمه تین، وهش  گه م بریاره  به  ،ئمه یه  هه م شارانه رانی ئه نابه ی په وه ڕاندنه گه
ر   و سه  ی کاتیان پدراوه ئیقامه) ئف( شی که سانه و که ین و ئه ده ر ده  سه ین و بیاری له که کان ده یسه  که له
   کانیان قامهی ئی وه شاندنه وه کانیان و هه یسه ی که وه  چاوپیاخشاندنه ست به ده ت هه زاره ن وه یه  ناوچه3و  به

 س که550ئستا    وه2003   له کات که  ده وه  به ها ئاماژه ر وه  هه  وهب یان هه وه ی ئیمکانی ناردنه و جیه تا ئه
 .                                                                   وه ته ڕاونه گهسیان   که470 و  وه ڕانه  بۆ گه خۆیان ناونوس کردوه

                                    کانیکی بئاینده خه.. رانی کوردستانی عراق نابه په
  ژاند و زیاتر له ولری هه ی هه رگه ک ناو جه وه قینه  ته ڕیوه په دا تنه م بیاره ر ئه  سه ک به یه فته هشتا هه

  دا به  ساه17ی )عادو(رد و بلۆکبارانکردنی  ر به  سه ،هشتا مانگک به وه وته  کوژراووبرینداری ل که100
توعامی   بارانکردن و  قه ر گوله  سه یک بهسا، هستا  ڕیوه په رمدا تنه تی هه ک و حکومه ر چاوی خه به

 3و  کانی ئه ،هشتا زیندانه ڕیوه په با بوو تنه نھا داخوازیان ئاوو کاره  ته  که،کانی کوردستان رانی شاره خۆپیشانده
 ی  شه ڕه ر هه  سه  کاتژمر به24نھا  شتا ته سانی سیاسی،هه نوسان و که  ئازادیخوازان و ڕۆژنامه  پن له شاره
شتی و  رده ر دینی زه  سه ر بچنه گه ئه  که ڕیوه په دا تنه)حاجیئاواو  چوارقوڕنه(نجانی   گه دا له قاعیدهرگی  مه
                              هی غه ده ن قه وڕانی حزب و الیهس دا هه  شاره3و  سیحی،هشتا له مه
سات  دان کاره  و سه وه دۆزرته کانیدا ده قامه  وڕوباروشه  شاره3و  نار ئه  که رمی فدراو له ش ته  ڕۆژانه وه

ری سویسرا،  نابه تی کاروباری په زاره کرێ،وه یان ده یاندندا به زگاکانی ڕاگه  ده  له ر کهرگبیت و ڕووداوی جه
ن   الیه  له  شاره3و   بۆمبابارانی الدکانی ئه بین و نه کان ده رزه ر مه  سه ی تورکی له ندرمه  جه و نه مانه ئه نه

  وانیش به ی ئه م بیاره ن و ئه  کوردستانی عراق گیرۆدهکی  خه وه نه ن الیه  چه لهبیست،  ده وه تورکیا و ئرانه
ریتانیا و دواتریش  تی به ن حکومه  الیه  پشتر له  که  هرشکه م بیاره ڕۆکی ئه  ،ناوه واوی نا ئینسانیه ته

  ندی به یوه  هیچ په م بیاره ڕۆکی ئه ن،ناوه ده ی پده مانیش درژه  و ئه ستیپکردوه  ده وه تی سویده حکومه
                                          ،  نیه وه رجی کوردستانه لومه هه
   سانکه  که ،ئوه وه تلنه  ده ری سویسراوه نابه تی دژی په ست سیاسه  ده  به  سانیکه  که  ئوه...ران نابه په

م   به یه وه رنن، ئستا ئیتر کاتی ئه وزهگ رونیدا ژیان ده زعی ده  خراپترین وه  و له نوستان نادیاره چاره
ب زۆر  و ده ستیار و ترسناکه واوی هه  ته رج به لومه بن،ئستا هه نگ هه بن و ده  ڕازی نه رجه لومه هه
نھا ڕگا و   ته  ،وه ڕمانه ش چاوه نوسکی زۆر ڕه گینا چاره ین، ئه ڵ بکه  گه وتی له سوکه  هه رپرسانه به
نیشاندانی هزی فراوان و کتر و  وری یه  ده  له مانه وه گرێ کۆبونه  ده ساته م کاره  به  ڕگه کهک  الیه قه ته
کانی  موو شاره  هه ب له ، دهنـــــــــا بین  م بیاره سی دژی ئه زاران که  ریزکی هه ب به  ، ده زنی خۆمانه مه

ری و  نابه تی کاروباری په زاره م وه رده  به ،بچینهین سپبکه و خۆپیشاندان ده وه سویسرا مانگرتن و کۆبونه
  ری به راسه کی سه وه ب بزوتنه ین،ده  و ڕكیانبخه وه ینه ران ئاگادارکه نابه م په رجه ربین،سه تی ده زایه ناڕه



  بته  ده ی ئوه وه ڕانه  گه م کارانه  ب ئه  به  پمان وایه  بگرین، ئیمه یه حشیانه  وه م بیاره ر به ین و به ڕبخه
                           .ربین تی ده زایه ین بۆ خۆپیشاندان و ناڕه که وازتان ده  بانگه تمی،ئمه کارکی حه

 
سویسرا رانی عراقی له نابه ری په راسه فیدراسیۆنی سه  
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