
 

  رگری له ناو بهپ  وروپا له تی ئه زایه ی ناره فته ھه
 تی دیپۆرت سیاسه گرتن بهر ران وبه نابه كانی په خواسته 

كان دژ  ریه نابه و په ئینسانی  كخراوهی ر  وه رووبوونه ردی رووبه به ك نه یه فته راپۆرتی ھه
 وروپا كانی والتانی ئه ریه نابه یاسا په به

  !كسان یه یتیاھاوی ـــماف ری، نابه بۆ مافی په ـــــ به ران، نابه و دیپۆرتی په راونان و ا بۆ گرتنــــن

  

 

 ری وئینسانی و نابه په  كخراوهوانی رکچاال  رفراوان له كی بهتۆر  لهکە وروپا  تی ئه زایه ی ناره فته ھه
كھات وكان  كریكاریه تیەك یه کرا کە دژی ناردنەوەی ارمانت رله ك په یه ژماره لەالیەن  پ ەوە پشتیوانی ل
كان یەوروپ ئه  والته  ك له یه ژماره  ك كارو چاالكی له یه ی رابردوودا زنجیره ماوه  له ۆری پەنابەرانن،بەز
زگا  و كۆمپانیاو ده ئهھاوکاریکردنی  وروپاو كانی ئه ته ری حكومه نابه تی دژ په سیاسه  بهدژنجامدا  ئه

لەدژی ھا  روه ھه دەکەن،ران  نابه ی په وه زۆرناردنه رشتی به رپه كاروباری چاودیری و سه  ی كه تیانه تایبه
خەرجی مالی ركو  ئهتابتوانن   دراوهوری زیاتریان پ ده یەوەوروپ تانی ئهوال الیەن لهکە ی  كخراوانهر ئەو

ینی ھاوکاریە مالیەک انی حکومەت بۆ لەسەر حکومەت کەم بکەنەوە لەسەر حسابی کەمکردنەوەو ب
تی بەرامبەر بە  پەنابەران و ھاوکاریکردنی حکومەتە ئەوروپیەکان بۆ لەئەستۆگرتنی کەمترین بەرپرسیار

تی  زایه ی ناره فته ی ھه و چاالكیانه له  كه یه گۆشه  وه ی خواره مه ئه. ژیان و گوزەران و ئایندەی پەنابەران
ناو پ را لهرچاوی تیاگ كی بهور راقی دهرانی ع نابه ری په راسه فیدراسیۆنی سه  وروپا كه ئه
سورانی نگی  و ھاوئاھه وه ستكردنه كده یه زۆر  به یدژ ی مەیدانی پەنابەری و نەیارانیچاالكوانکارو ھە

 یسپاندن وروپا و چه كانی ئه ته ر حكومه سه  فشارخستنه بۆ كان كخراوهر ران و نابه ی په وه ناردنه
 .انر نابه په  ر به رامبه هكی ئینسانی ب یاسایه

 ٢٠١٠-:6- 1- ن نده له

 رپاكرا تی به زایه كیتی نارهری پ نابه ی كۆچ و په رمانگه م دوو فه رده به له

ری بۆ ئیمزای  نابه ی كۆچ و په رمانگه م فه رده به  تی له زایه كی نارهدوو پیكیت 6-1  مه رۆژی دووشه
 . نجامدرا ن ئه نده له  ران له نابه په



 



م  ئه(Beckets House)و ( Communications House)ی م بنكه رده به رۆ له پاشنیوه 2بۆ  1ر كاتژم  له
وانانی  تا چاالكه ره سه.كات  دهس ئیمزای ل كه 580  و رۆژانه  یه رۆژ كراوه 7ی  فته ھه  رانه نته سه

نا بۆ گرتنو راونانو دیپۆرتی (داواكاری  كه  وه رزكرده تیان به زایه ی ناره فته كانی ھه كان داواكاریه كخراوهر
،نا بۆ  س نایاسای نیه ران،ھیچ كه نابه ،نا بۆ زیندانی په  وه ران ،ئازادی ھاتووچوو ،ئازادی مانه نابه په

ری مافی  نابه كان، مافی په ره سه ستبه ده  بۆ داخستنی گرتووخانه  راق،بهران بۆ ع نابه دیپۆرتی په
شدار  ن به الیه ران راگرن له نابه ستكرد ودیپۆرتی په ندین دروشمی نا بۆ سنوری ده ڵ چه هگ له..... ئینسانه

 .  وه وترایه ده  وه بوانه

ری  راسه ن فیدراسیۆنی سه الیه له)مال و ئاسۆ گۆران  شتی جه ده(دا  تیانه زایه ناره  م پیكیته له
 .شكرد شكهیان پ ووته  وه رانی عیراقیه نابه په

كرد  وچویان ده ی ھاتو وانه نیو ریبوران وئه له وروپا تی ئه زایه ی ناره فته كانی ھه بالوكراوه  كی زۆر له یه ژماره
ر داواكاریو  سه نجام دا له تنیان ئه كهسكرتیری فیدراسیۆن چاوپ  یاندن به زگای راگه ند ده چه.  وه بالوكرایه
 .وروپا تی ئه زایه ی ناره فته كانی ھه ئامانجه

 :ۆكسفۆردئ

 ن كه ی كامسفیلد ھاوس ده سوراوان داوای داخستنی گرتووخانه ھه

ریان  ماوه كی جه یه وه كۆبوونه ( The Campaign to close Campsfield) وانانی چاالكه  مه رۆژی دووشه
كانی  یهچاالكرانو كۆچكردوان وكارو نابه نی پهكا تهفو گیروگر كیشه  ت به باره زدا سهشاری ئۆكسفۆرد سا له
وامی  رده به  ی به و گرتووخانانه له  كهك یه  ی كامسفیلد كه ناو داخستنی گرتووخانهپ كخراوی ناوبراو لهر

 .كانیان بۆ والته  وه زۆر ناردنه ستی به به مه  ت بهكر رانانی تیا زیندانی ده نابه په

ك خۆپیشاندانو  یه كامسفیلد ژمارهی  مپینی  ئۆكسفۆرد بۆ داخستنی گرتووخانه ی رابردووا كه ماوه له
كی  خه كی زۆر له یه ستا ژماره،تا ئ  یه و گرتووخانه م ئه رده به  تی بردۆته زایه پیكیتی و ریپیوانی ناِره

  یاندۆته تیان گه زایه جۆراجۆركان یاداشتی ناره  كخراوهئازادی خوازو ئینسان دۆستی شاری ئۆكسفۆر ور
 .ن كه ده) ی كامسفیلد داخستنی گرتووخانه(وكاریریتانیا و دا تی به حكومه

زۆر  ستی به به مه گیریت به رانی كورد تیا راده نابه وامی په رده به  به  یه م گرتووخانه ئه  نی باسه شایه
 . وه ناردنه

 :شاری كاردیف

  وه ننهِراز ران ده نابه دیپۆرتی په  ری شار دژ به نته سنور سه وانانی ب چاالكه

واوی  وروپا ته تی ئه زایه ی ناره فته ھه  له (No Borders South Wales) كخراویسوراوانی ر ھه 6- 2رۆژی 
پالكارتو شیعاری   به  و شاره له (UKBA)ی ران و نوسینگه نابه م زیندانی په رده ری شاری كاردیفو به نته سه

موان ،دیپۆرت  اگرن،ئازادی ھاتووچوو بۆ ھهران ر نابه دیپۆرتی په(خواستی  كه  وه ننهراز نگ ده نگاو ره ره
ران  نابه كان په مافه  رگری له ناو بهپ  ندین دروشمی تر له چه.. ری تاوان نیه نابه ،داوای په ی ئیعدامه عقوبه

 . وه تهكر ری شاری كاردیف بالوده نته سه  وروپا له تی ئه زایه ی ناره فته یاندنی ھه یان راگه واسن وبه ده ھه

 برا وهر به  وه زۆر ناردنه تی به سیاسه  توگۆی ئازاد دژ بهگف

م  له.ریان سازدا  ماوه كی جه یه وه ن كۆبوونه نده شاری  له له (No Borders)سنور كخراوی بر 6- 2رۆژی 
  كخراوهرانی ر رانو نۆینه نابه دیپۆرتی په  مپینی دژ به وانانی كه چاالكه  كی زۆر له یه دا ژماره یه وه كۆبوونه

  ر به رامبه به  وه ستانه كانی داھاتووی راوه نگاوه ر ھه سه شدارییان كرد له كان تیا به ری و ئینسانیه نابه په
  .نجامدرا ژی گفتوگۆ ئهدر  ران به نابه ی په وه زۆر ناردنه تی به سیاسه

 :پۆتیرس بار



 تكر ران ده نابه ی په وه ی كۆمپانیاكانی ناردنه تی ئاِراسته زایه كسی ناِرهفا

  ری دژ به راسه كی سهمپین ران كه نابه دیپۆرتی په  ی نیشتمانی دژ به ره به 6-3  مه نج شهرۆژی پ
زۆر  كانی ماشینی بهك ره ی سه قه ھه  خات كه دهر كان به ئاسمانیه  لهكانو ھ تیه زگا تایبه كۆمپانیاو ده

 . رانن نابه ی په وه ناردنه

  به  كه(Carlson Wagonlit Travel)تی كۆمپانیای زایه فون و ناردنی فاكسی ناره هل گای تهر  به
گای ر له.دات  نجامده ران ئه نابه ی په وه زۆر ناردنه ی به كان بۆ پرۆسه كاریه وامی تیكتی و ئاماده رده به

ی  وه زۆر ناردنه اوكاری بهھ  ست له كۆمپانیای ناوبراو ده ت لهكر داوا ده  وه تیه زایه ی ناره ناردنی نامه
 .تگر ران ھه نابه په

 :شاری لیل

 تكر داگیرده CWT ك كۆمپانیایرند كاتژم چه

ند  بۆ چه (CWT) كانی كۆمپانیای نوسینگه  ك لهك نسا یه ره فه  شاری لیل له  سنور له سوراوانی ب ھه
ی  وه ی ناردنه رشتی پرۆسه رپه چاودیری وسه  ھاوكاری كۆمپانیای ناوبراو له ن دژ به كه داگیر ده ێركاتژم

كی زۆر  یه ت وژمارهنرھ ده  كهت زایه ناِره  وان چاالكوانو پۆلیس كۆتای بهكدادان نپ  به. ران  نابه زۆری په به
  . وه تهكر دا بالوده و شاره كی ئه نیو خه وروپا له تی ئه زایه ی ناره فته كانی ھه یاندنه راگه  له

 ): بكه  م لینكه ماشای ئه ته  و چاالكیه نینی ئهبۆ بی
http://www.youtube.com/watch?v=DZfboaGhZL4) 

 :شاری داربی

 كرا UK Border Agency ی ی نوسینگه تی ئاِراسته زایه كی ناره یه نامه

وی  ریتانیا ،شه هشاری داربی ب ران له نابه ی په وه زۆر ناردنه تی به سیاسه  نگرانی دژ به سوراوان والیه ھه
ی  تیان ئاِراسته زایه كی ناره یه وروپا نامه تی ئه زایه ی ناره فته كانی ھه داواكاریه  بۆ پشتیوانی له 3-6

 .ران نابه وشی په ره  ت به باره ریتانیا سه تی به حكومه

 : شاری ڤینا 

 ران نمایشكرا نابه كانی په مافه رگری له ك بۆ بهڤیستیڤا

رگری  ناو بهپ  كیان لهوروپادا ،ڤیستیڤال تی ئه زایه ی ناِره فته ھه  شاری ڤینا له  سنور له ب وانانی چاالكه
 . نجامدا رانو كۆچكردوان ئه نابه كانی په ئینسانیه  خواسته  له

بۆ  ل به..ران  نابه ر دروشمی نا بۆ دیپۆرتی پهژ نگ له نگاوره موسیقا ، وپالكارتی ِره  ندین پارچه چه 
 .نمایشكرا..ری  نابه افی پهم

بۆ .رپاكرا  رستی به ژاد په نه  تی دژ به زایه سوراواندا خۆپیشاندانی ناره كانی ھه دریژی چاالكیه ر له ھه
 /http://no-racism.net/deportatiNO : م لینكه ئه  وانهزانیاری زیاتر بر

 :ریتانیا به

 ێكر زار ده رمه ریتانیا شه ئاسمانی به لھ

كی  یه مله دیپۆرت ،حه  ی نیشتمانی دژ به ره به 6-4وروپادا رۆژی  تی ئه زایه ی ناره فته ی ھه ژهدر له
ی  پرۆسه  ریتانی له ی ئاسمانی بهلھاوكاری ھ  ت دژ بهرن نته ر تۆری ئه سه ت لهن یه گه رفراوان راده به
 .ران نابه ی په وه زۆر ناردنه به



  :شاری برایتن

  وه بنه تی ده زایه رووی ناِره ِرووبه G4S كۆمپانیای

ك  یه ئیمزای ژماره  ك به یه ران كۆچكردوان نامه نابه كانی په مافه  رگری له نگرانی به سوراوان و الیه ھه
كانی  شلكاریهت پ باره ن سه كه ی كانسلی شاری برایتن ده ری ئاِراسته نابه مپینی په كخراو وكهر

 .مافی مرۆڤ  ت به هبار سه)ئیس4جی(كۆمپانیای 

كان  ته وامی ھاوكاری حكومه رده به  به  ی كه خۆیانه ربه و كۆمپانیا چاودیرو سه له  كهك یه(G4S)كۆمپانیای
زۆر جار .كانیان ران بۆ والته نابه ی په وه زۆر ناردنه شتی ئاسمانی وچاودیری به كخستنی گهر  كات له ده
كردنو  پچه له تی و كه تو سوكایه ئیھانه  وه ن كۆمپانیای ناوبراوه الیه  له  وه رینهن زۆر ده ی به رانه نابه و په ئه
  . وه ته دان كراونهرووی ل یان ِرووبه وه

 :شاری كۆپنھاگن 

 رپاكرا وروپا به كیتی ئه زگای سنوری یه ده  شاندان دژ بهۆپخ

ران ،خۆپیشاندانی  نابه كانی په مافه گری لهر یدانی به سوراوانی مه رانو وھه نابه دیپۆرتی په  ی دژ به ره به
 ن الیه له  كه)فرۆنتكس(وروپا ئه كیتی زگای سنوری یه گای ده م باره رده به  نه به تی ده زایه ناِره

شتی ئاسمانی و  كخستنی گهناو رپ له  خشراوه بهالتی زیاتریان پ سه ده  وروپاوه كانی ئه ته حكومه
ستی  به مه كان به ستكرده ده نانی مانگهكارھ تی بهن چۆنشۆ ِران به ا گهھ روه داویستیو ھهكرینی پ

 .ران نابه كردنی پهِرووت  وروپا له كانی ئه ریكردنی سنورهچاود

 :مانیا ئه

ی  فته ران پشتیوانی خۆی بۆ ھه ران وكۆچبه نابه كانی په مافه  رگری له كاروانی به
 ربِری وروپا ده تی ئه زایه ناِره

تی  زایه كستنی خۆپیشاندانو نارهر  وامی له رده به  ران به رانو كۆچبه نابه كانی په مافه رگری له روانی بهكا
وروپادا  تی ئه زایه ی ناره فته ھه  ،له  رچاویانگیراوه وری به ران ده نابه كانی په مافه ناو داكۆكی لهپ  له

 .ربِری وروپا ده تی ئه زایه ی ناِره فته ی ھهكان پشتیوانیو ھاوكاری خۆیان بۆ  خواستو داواكاریه

 :مان رله م په رده به- ن نده له

 ریتانیا خۆپیشاندان سازكرا مانی به رله م په رده به ران له نابه ی په وه زۆر ناردنه دژ به

  رگرتن به و بهران نابه كانی په خواسته رگری له ناو بهپ  وروپا له تی ئه زایه ی ناره فته مین ِرۆژی ھه نجهپ  له
ریتانیا  مانی به رله م په رده به تی  له زایه كی ناِرهرۆ خۆپیشاندان پاشنیوه 4تا  2ر كاتژم 6-5دیپۆرت ،رۆژی 

 .دیپۆرت سازكرا  نگرانی دژ به سورانو الیه رانو ھه نۆینه  ك له یه ن ژماره الیه له

ری مافی  نابه ران راگرن،مافی په نابه دیپۆرتی په( ندین پالكارتی نوسراو به ران چه خۆپیشانده
ران ،عیراقوكوردستان نا  نابه ،نا بۆ گرتنو راونانو زیندانی په وه ،ئازادی ھاتووچوو ئازادی بۆ مانه ئینسانه

 ... وه رانه ن نا بۆ گه ری كورد ده نابه نگو نائارامیین، په راقی قوربانی جهرانی ع نابه ،په منه ئه

قسو   وه تیه زایه ی ناره فته ناوی ھه  ری فیدراسیۆن بهمال سكرت شتی جه تا ده ره ا سهد م خۆپیشاندانه له
تی  زایه ی ناِره فته ِراستای ھه له  نگاویكه مرۆ ھه ی ئه م خۆپشاندانه ئه"شكرد ووتی شكهكی پباس

ریو ئینسانی و  نابه په  خراوهكرانی ر نۆینه  رهل  مهمرۆ ئ ئه..ران  نابه كانی په مافه وروپا بۆ داكۆكی له ئه
  جیھانداگره  كسانی ومافه یامی ئازادیو یه تا په  وه ته ری كۆبووینه نابه ی په وه وانی بزووتنه چاالكه

ی  دژواره  رجه ومه و ھه ر به رامبه نیین به یه وروپا بگه ی ئه ِراستانه  ته م حكومه گۆی ئه كان به ئینسانیه
یرانی ئابووری و پشیوی  نگو قه جه"یدا ووتی كه كی تری ووتارهش به له"گرتووینرۆكی پ به



چوونی  وهر م به رده به  خاته ویست دنیا دهپ  یوبیكاریو برسیتی به كان وزیادبوونی ئاواره تیه یهال كۆمه
ی  رجه ومه و ھه ك قوربانیانی ئه ران وه نابه كانی په م ماف و ئازادیه رجه كی ئینسانی تا سه یاسایه

 "تزراوبپار

  و دیڤید له( Fight Racism!Fight Imperialism) كخراویر  زان نیكی لهر به  ك له ریه پاشان ھه
كی ك تۆر وروپا وه تی ئه زایه ی ناره فته ووتاری گرنگی ھه(No Borders/No one is Illegal)كخراویر

ی  رانه نابه و په ك لهك راقی و یهكوردی ع ری نابه بیریڤان په.شكرد شكهباتی پ گرنگی ھاوپشتیو ھاوخه
  وه بوان گیرایه كانی بۆ ئاماده ره سه ستبه ده  كان ئازادكرابوو ،ژیانی گرتووخانه ره سه ستبه ده  گرتووخانه له

ردانیان بۆ  كاتی سه تی عیراقی له فدی حكومه ن وه الیه ی له وانه و چاوسوركردنه ِرشه و ھه ھا ئه روه ھه
  كرد كه  والنه و ھه وسوپاسی له  وه رایهبوان گ ریتانیا ی بۆ ئاماده كانی به ره سه ستبه ده  نهگرتووخا

 . شی كراوه شكهكان پ كخراوهن فیدراسیۆن و ر الیه له

تی  زایه ی ناِره فته ھه  گۆرانی پشتیوانی له  ند پارچه چه( Democracy Village) ھاوكات گروپی موسیقای
ریتانیا  كانی به مانتاره رله ی په تی ئاِراسته زایه ی ناره فته مان رۆژ یاداشتی ھه ھه.شكرد شكهوروپا پ ئه
 .كرا

 وان سازكراپزیندانكردنی مناالن ِر  دژ به

 ( SOAS Detainee Support Group) كخراویوروپا ر تی ئه زایه ی ناِره فته ی ھه ژهدر  له 6-5رۆژی 
ی سه به  وه نه نده زانكۆی له  ری له ماوه ی جه رهو كی گهوانڤالو ریپ رنه كه ریتانیا  زیرانی به رۆك وه روما

ی له دا ده م خۆپیشاندانه له.سازكرد  شداریان  ت به رگی تایبه جلوبه به  وه كانه جۆراجۆره  قووتابخانه  یان منا
 . ریتانیا كانی به ره سه ستبه ده  گرتووخانه  ن لهگرتن وزیندانی كردنی مناال تیاكرد دژ به

ران،ئازادی  نابه كان،راگرتنی دیپۆرتی په ره سه ستبه ده داخستنی گرتووخانه(دا داواكاری  م خۆپیشاندانه له
ی  تی ئاِراسته زایه و یاداشتی ناره  وه رزكرایه به..)كسان  تی یهبوون،مافی ھاوالج ھاتووچوو و نیشته

كان  ریو ئینسانیه نابه په كخراوهووچانی ِر كی بو دوای ھه...ریتانیاكرا  زیرانی به هرۆك و سه
  سمی راگرتنو زیندانیكردنی مناالن له ره كانی مرۆڤ به مافه رگری له یدانی به وانانی مه وچاالكه

 .ِراگیرا  وه ته ن حكومه الیه كاندا له ره سه ستبه ده گرتووخانه

 چوو وهر ران به نابه ڵ په گه كی ھاوپشتی لهو وروپادا شه تی ئه زایه هی ناِر فته ھه  له

ریتانیای حزبی كۆمۆنیستی كریكاریی  كخراوی بهی ر ی ھاوینه رنامه ی به كه ی یه لقه ھه 6-5وی شه
تی  یهزا كی ناِره یه فته ی ھه بۆنه  به  ران ،كه نابه ڵ په گه كی ھاوپشتی لهو رخانكرا بۆ شه كوردستان ته

ری و  راسه ن فیدراسیۆنی سه الیه تی دیپۆرت له سیاسه رانو دژ به نابه كانی په مافه رگری له وروپا بۆ به ئه
  وه رانه نابه كانی په مافه  سوراوانی داكۆكی له ری و ئینسانی و ھه نابه كخراوی پهر كی زۆر له یه ژماره

 .خرابوور به

كی و باس راقی قسهرانی ع نابه ری په راسه ری فیدراسیۆنی سهمال سكرت شتی جه دا ده وه م شه له
كانی  ئینسانیه  مافه رگری له باتی بۆ به رانو گرنگی ھاوپشتیو ھاوخه نابه وشی په ر دوایین ره سه له
 .شكرد شكهشداربوان پ ران  بۆ به نابه په

 .خرار شدابواندا به ڵ به گه نگوموسیقا له ئاھه  به  وه و شه پاشان ئه

 :شاری پاریس

 ربِری تیان ده زایه ھاوكاری خاچی سور ناِره  دژ به

ران  نابه كانی په مافه رگری له سوراوانی به ورپادا ھه تی ئه زایه ی ناِره فته ی ھه ژهدر له 6- 6رۆژی 
  ).لیبی احمر سه(كخراوی خاچی سورھاوكاری ر  خست دژ بهر تیان به زایه كی ناِرهخۆپشاندان



  ران له نابه وشی په ره  ت به باره كی زۆر بالوكراو سه یه دا ژماره تیه زایه ناره  خۆپیشاندانهم  له
زۆر  به  ن له خه دهر كان به ئاسمانیه  شته ی گه و كۆمپانیایانه وری سلبی ئه نسا و ده ره كانی فه گرتووخانه

 . وه ران بالوكرایه نابه ی په وه ناردنه

 :سویسرا

ر  رامبه تی سویسرا به تی حكومه سیاسه  تی ومانگرتن دژ به زایه اِرهخۆپیشاندانی ن
  كردستیپ كانی بیرن ده رچاوه به  كه پاره  ك لهك داگیركردنی یه ران به نابه په  به

ناو یاسایکردنه  مانگرتن  له ناسنامه وه پ   تی کار به ستانی دیپۆرت، روخسه کان، وه ی ب
  . ران نابه کانی په پهم هرجی ک لومه موان، دژی ھه ھه

کی  جه 26،06.2010  له کخراو له س که 5000روو  ری  سه ماوه خۆپیشاندان   له  وه نه الیه 100ن  الیه  و ڕ
سنوور، حزبی په کاندا، ڕیکخراوه نه نیو الیه  له. رپاکرا ختی سویسرا   به پایته رانی  نابه ی ھاوپشتی ب

  .شداربوون موان تیا به ھه بۆ  وه ی مافی مانه ره عیراقی، به

خۆپییشاندانی   سویسرا  له  رانی عیراقی  له نابه ری په راسه ووتاری فیدراسیۆنی سه مال کۆشش جه
وخۆ له زاره م وه رده به ش که  تی داد ون اتی   رانی عیراقی  له نابه په   ئیمه"ووتی  شکرد شاری بیرن  پ وو

ه 30  ی زیاتر له ماوه. اتووینھ    وه یه نده ڕ وکاولکاریی و گه شه وخۆیی و  شه    عیراق له  سا ڕی ن
کانی  بابه ر پشتی  ده سه له  ی که و دیکتاتۆرانه ، به وه ھا  دیکتاتۆرمان تاقیکرده نده چه.   کیدایه ره ده
تان ناشارمه به. ات دانیشتوون سه ر  کورسی ده سه له  ریتانیاوه ریکاو به مه ئه مخۆشه    وه ام    ل    وپ
م ھه به ل .  ڕدایه م شه رده به رجی نائاسایی  وله لومه ھه  تی سویسرا له حکومه  م که که ست ده روونی ب
شاوی داواکارانی مافی په فزی به ڕه . کان ناری شاره که کان وله ردابه سه  له  وه ری، دوورخستنه نابه ل

مانه لومه ھه و که رجی زا مانگ ،   23بۆ  18ی  وه کان ومانه تا پ بوونی زیندانه. کان مپی فریا گوزارییه ی  ن
نانی زه  کار به ئاکامی   مانه ئه.  وه دیپۆرتکردنه  ران  ملدان به نابه نگ  بۆ ناچارکردنی په برو زه ھ

  "ریدا نابه بواری په  له  تیکی نائینسانیه سیاسه

م  ئه.  سویسرا شکلی گرتووه  موان له بۆ ھه  وه ی مافی مانه وه بزووتنه  که یه ماوه"ھةروةھا ووتی 
بداته وه  اتدارانی سوسرا که سه ده  به  یاندووه وری  گه ک داواکاری فه ، کۆمه یه وه بزووتنه   وه امیان پ

ه ده  وه ئه ویسته  که  ته و بداته وه  پ ی  وه شانه لوه ی دیپۆرت، ھه وه شانه لوه ھه.   وه امان پ
ندین  دا چه یه م ماوه له.   ران نابه موان، مافی کار وژیان بۆ په ی ھه وه کان، یاسایکردنه وزارییهفریاگ مپه که

ستا  له خه.  ری کردووه ماوه و جه وره جار  چاالکی گه مان ناس  و ئه  یشتووه تیگه  ئیمه  کی سویسرا ئ
کردووه ی  قه وئیمه ت خه  ، وه بووه ھیز مان به که وه بزووتنه  ئیستا ئیمه..  بوو   سیاسیه  نه ک و الیه تا د

ده ئینسانیه   "ن که کان  پشتیوانیمان  ل

ن خۆپیشاندانه به   کالینه((، پارکی  وه  وه ی مافی مانه ره چاالکوانانی به 300ن  الیه دا، له که شو
شتخانه  ندین خیمه مدا تونرا چه کی که یه ماوه له. داگیرکرا))  شانسه داویستیه  و چادر، چ   و پ

ت کیه ره سه   .  کانی دابین بکر

ه  وه ن پۆلیسه الیه له دراوه مۆ کردندا نین شه ڕه ژیر ھه  وئیستا له  تی کاتیان پ کانی  تیمه. ی چۆ
و  که خۆپیشاندانه  م داگیرکردنه ئه. ن که کانیان ده لسورانه یگیری ھه په  وتوانه رکه موان سه کان ھه کاروباره
و میدیاوه  ی برده هک مانگرتنه فزیۆنی  له ر، ته نتزیگه ، تاگس ئه منیوته 20ی خۆڕایی   رۆژنامه   وانه له.  ن

  . 1ری سویسرا ئیس ئیف  راسه سه

اوکردۆته موان ڕاگه بۆ  ھه  وه ی مافی مانه ره به کیان ب   که  دانیشتوانی بیرن کردووه  داوایان له  که  وه یاندن
  . ن کیان بکه کۆمه  ن، وه انیان بکهن، پشتو ردانیان بکه سه

کخراوه  وه کی تره الیه ھا له روه ھه و خۆیی ڕ م  یاندنی  ئه وتن گه رکه بۆ سه  چاالکی تری جۆراجۆری ن
  . مپینه که
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  :م ڕۆژی دووه 

اکوانانی  به رله ری شاری بیرن، نزیک په نته سه و    هو ی مافی مانه ره مانی سویسرا چا
ناسنامه نابه په  رچاو له کی به یه ژماره   . یان داگیرکردووه شانسه  پارکی کالینه   رانی ب

ندرانه وامی ده رده به کان به یامه په. درا نجامده وام ئه رده ی به یه وه کی پ وکۆبوونه یه رنامه به   .  وه خو
کان، سازکردنی  ر زیندانه سه شاندانی فلم لهوروپا، نی ئه  ران له نابه رجی په لومه ر ھه سه سمینار له
  ... که مپینه که  سه ڕیپۆرتاژ له

ه ، ده که رانی پارکه داگیرکه  به  م داوه یانی ڕۆژی دووشه ی تا به وه تی مانه پۆلیس مۆله تی  بیرن   و
یاری داوه ت له  ب   . کان نه ڵ الیه گه دانیشتن سازبکر

یاره رۆژی دووشه ۆن و له زاره م وه رده و  به ره ندان بهخۆپیشا  به  م ب ت  وێ داواکارییه تی کۆچ   ب کان بدڕ
  . ت زاره وه  به

ی ته ندین که چه  ری سویسرا سۆنتاگ تسایتونگدا ، له راسه ی سه ڕۆژنامه  له فزیۆنی و رادیۆییدا،  له نا
ت  له رده ده  فتانه ھه  ی ڤۆتز که هنام فته ھه.  کراوه ریپۆرتاژ و گوزارش ئاماده  م چاالکیه ی ئه رباره ده ڵ  گه چ

که جه کی تیرو ته شه.  نجامداوه وتنی ئه مال کۆشش ، چاوپ م  ر ئه سه لی  له سه ھاب سالم، ڕیپۆرتاژ
  ن ماشای بکه لکترۆنی فیدراسیۆندا  ته سایتی ئه توانن له ده که  کردووه ئاماده  ئاکسیۆنه

حكومةتي  ، كخراوةكان لة ثاركي كاليةنةري یةمي مانطرتني ثةنابةران وِرؤذي سی
  سويسرا ناضار بةسةرداني ثةنابةرة مانطرتوةكان دةكات

  رانی مانگرتووی کرد نابه ردانی په ت سه زاره ری وه به ڕیوه به

ی ئازادیخوازی  که مپه ردانی که وخۆ سه وز خۆی ڕاسته رۆکی حزبی سه سه ی کرد، حزبی لیبرا
نا کرد، داوای له سه ناجۆر وناپه  هی ب که مپه سویسرا  که شارییان   پۆلیس کرد که  ند وناشرین و

پاکبکاته   . وه ل

ه ندی شاری بیرن و  ناوه  له  شانزه  راگرتنی پارکی کالینه سه ستبه روا مانگرتن و ده م ھه بۆ  رۆژی س
ژه  مانی سویسراوه رله نیشت په ته به وان  یاند ئه میدیاکانی ڕاگه مرۆ به رۆکی پۆلیس ئه سه.  یه ی ھه در
ننه  یانی ڕۆژی جومعه به 10عات  توانن تا سه ده ک  له ، به مه وه بم منانه جوارچیوه رج دا  ی ئاکسیۆنی ھ

نینه وه ئاالند دو بغوێ، به.  وه بم ردانی   بوانی میدیاکان سه ئاماده ری به نابه تی کاروباری په زاره ری وه به ر
دا ووتی  له  وه. ووی کردرانی مانگرت نابه په ینه داواکانیان ده  له  ئیمه(( و ی  وه نی ئه ام به ، به)).  وه کۆ
ت له  یه زیری دادو پۆلیس ، خانم شلومف  ئاماده وه  دا که نه ت که گه ب ن  الیه له  ل یان دابنیش

  . ک ئاراسته یان کردووه یه نامه   وه مانگرتوانه

ناسنامه ی ھه وه باسایکردنه: کان کیه ره سه  داخوازییه ی  وه ی دیپۆرت، کردنه وه شانه لوه کان، ھه موو ب
ندن وخۆ .ی سزای زیندانی وه شانه لوه ری، مافی کارکردن، ھه نابه کانی مافی په دۆسیه مافی خو

  .یاندن  پیگه

شه ر ئه سه وامی له رده به کان، به رۆکی حزبه کان، سه کان، رۆژنامه فزیۆنه له ته  وه کی دییه الیه له   یه م ک
ت یه گه موان ده ئاگاداری ھه کردنی به شه ، گه وه نه که یاندن بالوده ڕاگه   . نر



کی  یه ره به ران ، له ران، پاریزه کان، نوسه سیاسه  تیه سایه کان، که کریکارییه  قابه پ و   نه ی چه ره به
کھیناوه پته ت له ی ڕاست وناوه ره به. ران نابه په رگری له بۆ به  ویان پ بن و  بیزار ده  م ئاکسیۆنه ندیش تا د

  .ن ڕزگار بکه  وزایه م فه شار له  ن که که داوا ده

شه تر سویسرا  ک ناسنامه جار ختی  رجی سه لومه ت، ھه وله ری ده نابه تی دژی په کان، سیاسه ی ب
مافیه فریاگوزارییه  مپه که ندن،  ری وتهرگی کانی بواری کارو ھاوسه کان، ب ان وخو ندروستی و منا

  به  وه بوه.   وه ی دیپۆرتکردنه موبادره   ، وه وه کانی دیپۆرتکردنه ئینسانی نیو  گرتوخانه  تی دژه سیاسه
شه ت ئه یانه پ ده ی چه ره ران وبه نابه په. گای سویسرا کانی کۆمه رمه گه  ک شه و ر  سه چاره  یه م ک

  ....ن بکه

کی خه واو بوونی ته  .... باتکارانه ئاکسیۆن

ه گه  کی دی له یه پله   ھۆشیاری گشتیدا   ران له نابه کانی په کردنی ئاواته ا

  ....و تیمار کرد  پۆلیس مانگرتوانی زیندانی 

ی  به ی  فته ھه  ، کۆتایی به 2.7.2010ڕۆژی   که. بریاردرا  م شه/5ی گشتی رۆژی  وه کۆبوونه   پ
نری  که مپینه که بۆ   وه ی مافی مانه ره وا به ، ئه وه داته کان نه امی داواکارییه ت وه وله ر ده گه ت و ئهبھ
  .کات بۆ ئاکسیۆنی دی ده  موان خۆی ئاماده ھه

کان، رادیۆکان ، کۆتایی  فزیۆنه له کان وته یاندن، رۆژنامه زگاکانی ڕاگه بوونی ده ئاماده  به 2.7.2010 ڕۆژی
ی  وه ری، بۆ مافی کار، بۆ یاساییکردنه نابه تی په سیاسه  تی دژ به زایه ی ناڕه فته ھه  یان به

ناسنامه ندن نابه دژی زیندانی، بۆ مافی په دژی دیپۆرت، له  کان، له ب نا.ری ، بۆ مافی خو   .ھ

  کالینه ، بریاریاندا خواردن گرتوه  مانیان له 2.6.2010  له  که    رانی ئیرانی نابه په  س له که 3ی  وه پاش ئه
باری   سیکیانی ئازاد کرد و دوانی دی که که. پۆلیس ھات و ڕایانی مالی . ن که چۆڵ نه  شانزه

  .ر کرد سه ژیر چاودیری دکتۆردان ، تیمار و چاره  و له    ندروستیان خراپه ته

ز گابی ڤیر مۆرت ، بوونی به ئاماده  به  مجۆره به شوو  نجومه ندامی ئه ئه  ڕ ر  سه لهنی نیشتمانی پ
نی النس  ک ئه تی ناسراو وه سایه یان که بونی ده ئاماده  به  لیستی حزبی سۆسیال دیموکرات، وه

کی گرنگمان نا بۆ  موان ، ھه بۆ ھه   وه ی مافی مانه ره ران و به نابه په  پاداشتی نۆبل ، وه  کاندید بۆ نگاو
گه خی  بایه  ته م بابه زۆری ئه ک به وه. کانی ته سهدژی سیا  به  رخراندنیان یاندنی بیروڕای گشتی و ھه ت

  .رگرت جددی تری وه

کۆشش گوزارشیان   مال ل جه گه نتگالین تاگس پالت، له ر تسایتونگ، سه  ک بوند، بازله کانی وه رۆژنامه
  .کۆردستانی عیراق  رجی سیاسی وئابووری وئازادی له لومه ر ھه سه کرد له ئاماده

اتانی جۆراوجۆربه نابه باتی په رای ھاوخه ره سه  بوو که  وه نگ ئهوتیکی تری گر ستکه ده   رانی وو
کی  یه ره به  کان سیاسیه  ھاتبوون، الیه نه  وه کانه موو کانتۆنه ھه  له  بوو که  ری راسه شداری سه په

کھینا بۆ به  فراوانیان فۆرم و شیوازیکی   له  موان ، ی ھه وه بات بۆ یاسایکردنه خه  .ران نابه په  رگری له پ
ژه ت ی ده دیدا در کی تر وله  ، به.ب نیکی دی  ئیستعداد ک چاالکی  گه  یه فته و ھه ی ئه ماوه.....شو ل

سترا،  ری به گه نسی ڕۆژنامه کۆنفره   ندین سمینار ساز کرا، نجامدران، خۆپیشاندان کرا، چه جۆراجۆر ئه
نیته ک ده یه بۆ ماوه  اوجۆر کهی جۆر وره ی گه الفیته  به  وه شار ڕازابوه ندی و کۆنتاکت  یوه په.  نه الیه.  وه م

ردرا و ھه یدابوون، ئاھه په   راندمان کان گوزه ھایم و زیندانه  دوور له   ندیک نگ گ

  ن بکه  م لینکانه ماشای ئه توانن  ته وتنی زانیاری زیاتر ده ستکه بۆ  ده
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