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 2008ي كانووين دووةمي 13                            عرياقي ثةنابةراين اسةريتسةر فيدراسيؤين هةفتانةي بالوكراوةيةكي ، نؤفيدراسي هةفتةنامةي
 

INTERNATIONAL FEDERATION OF IRAQ REFUGEES-IFDR          www.federasion.org  

  ياداشت نامةيةك بؤ ثةرلةمانتارةكاين سويسرا
   ثةرلةمانتاري سويسريان بةريز

 

 .....سالَويكي طةرم
، لة ِريطةي ئةم نامةوة بةناوي فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين عيراقييةوة

ستةي حكومةيت سويسرا بكةم، بةهؤي ئةو  نارةزايةيت توندي خؤم ئارادةمةوي
 ناوضةكاين 2007- 05- 04كة وةزارةيت كاروباري سويسرا داوييت لة  ةيبريار

 هةريمةدا طواية لةم. ين بة ناوضةيةكي ئارام ناساندووةدهؤك، هةولير، سليما
 ثةنابةران دةتوانن بطةِرينةوة ئةمة لةكاتيكداية بِرياروتوندوتيذي طشيت نية و

 2بؤ الثةرة  B...،لةوةي هيض بناغةيةكي ِراسيت نييةدانةوةيةكي ئاوا جطةليك

و )ديار ئيرباهيم قادر ( يب سةروشيون بووينهةوالَي 
   شاري ئةمسترداميةك لةثةنابةراينيداواكار

 
  :بكةن ؤن ةِري فيدراسيسةرداين مالَ ث

www.federasion.org  

  

   دانؤئةنداميةيت لة فيدراسي
استةكردوين ز سةركةوت جةالل نامةيةكي ئاِريبةِر

هةلسورانةكاين  بؤ كارودازانيزوثييلةطةل ِركة 
مايف كردن لةةمةبةسيت داكؤكيفيدراسيوندا ب

 داواي مايف ئةنداميةيت ةروةهاه...ثةنابةران
ت ك كة بيةوي ئايا كةسي((ت رسيثدةمانليات وكدة
ض ئةندامي فيدراسيون تةبيةسةرشانلة كي ئةركي((  

تان بدةينةوة ةبةرلةوةي كة وةالمي ثرسيارةك
تان بؤ بةئةندام بوون لة لةطةل ثريؤزباي كردن لي

ن ي بلَشدةماونةويت ئةوةهةرةوةها فيدراسيوندا 
زتان ين كةسي وةك بةِراكة ئايا بؤ طرنطة كة هةزار
 ييذةيةك ديارة بووين ِر؟ببنة ئةندامي فيدراسيون 

لة كخراوة يةم ِرئهةرضي زياتري ثةنابةران 
ثينة بؤ منوو. مةرند دةكات رةزتر بةهطةيةكي بةهي

 ت هةزار ئةندامي هةبي10ئةطةر فيدراسيون 
 نيودةولةتيةكان و اعتباري لة ئاسيت ئورطانة

  ثةيوةندرةكاند دةتوانيت كاراي ونيهادة
يتةيةي جديتر ئوتؤرت لةكاريطةيةكي زياتري هةبي

ةكان شيبةهرةمةندمان بكات و وةك تةرفيكي هاوك
سةدان سي بكات لة ضارةنويتردةخالةتيكي جد

ناين مافةكاين بةدةستهي  لةثةنابةرداهةزار 
 .ةنطةريكي بةهيزوترو كاريطةرتربيتثةنابةراندا س

ان و ِربئةوةيان كات وليتان كردن ضيةثةيوةند بةل
بةشيك ردوةكتيان خؤتان ديار بؤ ك كةئاماجني 

ئةوةية كة ةبةستمان  م.كةتانة لةوةالمي ثرسيارة
 ثشطريي و دةكريت تؤو هةزاران كةسي تر تةنيا بؤ

كخراوةوة ثةيوةست بن ياعتباري فيدراسيون بةم ر 
ندازةي ئةنداميةيت خؤتان ئةطةيةشةوة بةيلةم ِر

ون هةبيت سيازكردين فيدردةورتان لةسةر بةهي. 
االك و هةلسوراو كي ضةطةر بشتانةويت ئةنداميئ

 بةردةوامتانةوة طةي ثةيوةندييِربن ئةو ديارة لة
 كاركردن بؤ كةمثةين يون وسابة سكرتاريةيت فيدر

ئاماندةكاين ئةم ريكخراوة لة ئاستيكي زؤر و
 لةمبارةوة. فراوانتردا كاريطةري خؤتان دابنني

نةوة بةسةر ِرك بطيضاوي كةجيطةي خؤيةيت
        .دا 7هةفتةنامةي ذمارة  ثرسياري ثةنابةريكدا

  

  حكومةيت بةريتانيا و قربس بةرثرسن لةضارةنووسي 
  بؤ الثةرة B...، ! ثةنابةري عرياقي و ئرياين 8

 ئاراستةي ثةرلةماين كةندا دةكات بؤ يارمةيت يوجي كانسل نامةِرف
     بؤ الثةرة B...،ثةنابةرة عرياقييةكان
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ك بؤ ثةرلةماين سةيسراةداشتانةمةييا... ذةي دري 
هاوكات كراوةتة بةهانةيةك بؤ شاخنايل كردنةوةي حكومةيت 
سويسرا لةبةرامبةر بةو بريارنامة نيودةولَةتيانةي كة دةيان 
سالَة ثةسةندتان كردوةو يةكيك لة شانازيةكاين كارنامةي 
ئينساين ئةم ووالتة ناسراوة كة ثةسةندكردين ثرؤتؤكؤلَي 

ئةم هةلَويست و . يف مرؤظة  هةروةها جارنامةي ما1951جنيفي 
سياسةتةي حكومةيت سويسرا بةكردوة هةرةشة لة ذيان و 

تةنانةت . ضارةنووسي هةزاران ثةنابةري كوردي عيراقي دةكات 
حكومةيت سويسرا هةر بةمةوة رانةوةستانةوة كاري طةياندوة 
بة شوينيك كة هةزاران ثةنابةري تري عيراقي و يا ثةنابةري 

اين تري لة مايف كاركردن و مايف خؤيندن و خةلَكي وولَات
ة كؤمةاليةتيةكان يب بةهرةمةندبوون لةطةليك لة بيم

 كة ديارة ئةمة دواين ئيستطةي هيرشكردنة .بةشكردوة 
سةرثةنابةران نية ، بةلَكو ناضاريان دةكةن بةوةي كة لة كةمثة 
طشتيةكانيان بترنضينن و بة تةواوي مانا لة كؤمةلَطاي 

ايان دابرن و ديارة ئةم سياسةتةش بؤ خؤي كاردانةوة سويسر
ي كة ئاكامي زيانباري تر بةدواي خؤيدا رادةكيش

راسيزم و نذادثةرسيت سةرةتايترينيان بةهيزكردن وثةرةدانة بة
هةرليرةشدا دووبارة دةمةويت بةناوي سةرجةم ئةنداماين . 

 ئةوروثا تةواوي ثةنابةراين عيراقي كةلةولَاتاينؤن وفيدراسي
ذيان دةكةن و هةروةها بةناوي كةسوكاري ثةنابةراين كوردةوة 
كةلة كوردستانةوة لةطةلَ فيدراسيؤن ثةيوةندييان طرتووة، 
نارةزايةيت و نيطةراين وخؤمان بةرامبةر بةم سياسةتة 

  .  حكومةيت سويسرا دةربربين
  !بةريزان 

ارو و كة ض كوشت....خوتان ئاطاداري هةوالَةكاين ِرؤذانةي
. كوردستان بالَو دةكةنةوة عيراق وكارةساتيك لةسةر خةلَكي

ئةم كارةسات و رووداوانةش لةدواي شةري يةكةمي كةنةداوةوة 
 سالة دريذةي هةية و هةمووشيان بةرهةمي 17وبةدريذايي 

سياسةت ولةشكركيشي ئةمريكا و هاوثةمانانيةيت كة ولَاتاين 
كي كردين خةلَووتيراشة كةِرئاشك. ئةوروثا لةثشيت راوةستاون

راستةوخؤ  ئةم راستيةش ..كوردستان بؤ دةرةوةي والَت عيراق و
ئةمريكا ميليتارزميكة كةو كوشتار وداطريكاريبةرهةمي جةنط و

وةو ذياين مليؤنةها  بةسةر خةلَكي عرياقدا داي سةثاندو
كي طةورة كردووة كة حمنةتي ئينساين طريؤدةي كارةسات و

رِِويدا لةنيشرين هةلَنةكيؤذ نيية دةيان ئينسان الشةي لةخؤي.. 
كيشي ئايين و تايفي و نةبووين  سةرهةلَداين شةروكيشمة

ياساودةولَةتيك كة لةعيراق وكوردستان ثاريزطاري 
تريؤرو  كؤمةلَايةيت وئاسايش بؤ خةلَكةكةي دابني بكات

 نةبوويني بيكاري ولةثالَ ليشاو   كوشنت وئينسان دزين،
بةشيوةيةك كة هيض سيمايةكي .. خزمةتطوزاري كؤمةالَيةيت

مليون 4 نزيك بة ... .مةدةين لة كؤمةلَطاي عرياقدا بةدي ناكري 
تويذةكانيةوة ئاوارةي  ني وضلة خةلَكي عرياق بة هةموو 

ئةوروثا بوون وئيستاش لةوثةري  ...ووالتةكاين وةك سوريا
ناوبردين كوردستان بة  ..... باري سةخت ونةهامةتيدا دةذين

 وناوضةيةكي ئارام لةبنةرةتةوة هيض راستيةكي لةثشتةوة نية

 و لةوانةش دةولَةيت تةا تةبريريكة بةدةسيت دةولَةتاين ئةوروثا
سويسرا تا لةريطايةوة سياسةيت دثيؤريت ثةنابةران وطيرانةوةي 

ئةمة جطةلةوةي شاخنالكردنةوةيةكة . بةزؤريان ثةيرةوي ليبكةن
ئةو ئاسةوارانةي هةموولةبةرثرسيارييت ئةم دةولةتانة لةبةرامبةر 

ق كةلةئاكامي جةنط و داطريكار ئةمريكادا بةسةر سةر خةلكي عيرا
وكوردستاندا داسةثيندراوة، هاوكات بازهةلَدانة بةسةر هةموو ئةو 

 سالَي ذير 17 يبيمايف ونةهامةتيانةي كة خةلَكي كوردستان لةماوة
دوو . سايةي دةسةالتدارييت ئةحزايب كورديدا تةحةموليان كردووة

ئةحزايب سةرةكي كة لةكوردستاندا بةثشتيواين سياسةيت جةنطي 
دا خوي راطرتووة، بةدةوري خؤي  كوردستانيان ئةمريكا لةناوضةكة

لة ناجيطريي و نادياري و سةرطةردانيةكي ئاشكرادا ِراطرتووة ئةطةر 
مي طشتيش تووندو تيذي طشيت نةبيَت ئةوا بة تاكيد ئاسايش وئارا

دةولَةتيك لةئارادايةدا كةخةلَكي كوردستان ، لة كوردستان نةين ية
توركيا و وانة ئيران و دةولَةتاين ناوضةكة لةلةمةترسي دةستدريذي

كيشي ِرؤذانةيان بثاريزي، وة نة سيستةم و دةسةالَتيكي  لةشكر
ئازادي يةكان وثيداويستيةكاين ومةدةين لةسةر كارة كةماف 

طةندةيل و  لةةدةسةلَاتيك ك. رؤذانةي خةلَكي كوردستان دابني بكات
وة، ِرؤذانة دةستدريذي فةسادي ئيداري و كؤمةاليةيت غةرق بو

رؤذانة ن وبيسنوري هةية بؤ سةرمافةكاين خةلَكي كوردستا
لةهةولَي زيندانيكردن ويب سةروشؤين كردن و ِراوناين خةلَكي 

تةقةكردن لةخؤثيشانداين هيمنانةي . نارازي ونةيارة بةو دةسةلَاتة
ت بة خةلَكو ثيشيلكاري بةرامبةر بة مافةكاين ذنان مندالَان، تا دةطا

بةردةبارانكردين ذنانو ذن كوشنت و ئيغتسابكردين ذنان لة اليةن 
بةرثرسيارةكاين ئةم دوو حزبةوة بؤتة مؤديك كة تةنانةت 
دةزطاكاين راطةياندن لةكوردستان و لةجيهاندا ناتوانن بةردةثؤشي 

تووندكرنةوةي سةركويت . بكةن و ئةم يب مافيةي ذنان بشارنةوة
 راوناين ي جةماوةري وطرتن وةرهةقنارةزايةيت بسياسي و
دةستطريو زينداين ؤثيشاندانةكان وريكخةراين خ وهةلَسوِراوان

ايت سةركوتطةري  لةدةسةلَيةئةمانة منوونةيةكي ضكؤلة.. كردنيان 
يةيت لةكوردستاندا  كة نائاراميي كؤمةالَيكة وفاكتؤرلة كوردستان

دةسةملينرؤذنامةنووسان دةر. نةوةلَنن و دةيهيهيض فينري بةيب 
ئةو حزب و . ثرؤسةيةكي ياساي ورةوانةي زيندانةكان دةكرين

اليةنة سياسيانةي اليةنطري لةخواسيت بةرهةقي خةلَك بكةن 
 ليدةدرين وسةركوت دةكرين وئازادي هةلَسوراين سياسيان يلَ

ستاو .. قةدةغةدةكريكن كة تا ئيهةموو ئةم واقعيةتانةش هؤكاري
دةين بة دةيان و سةدان طةنج و الوة بةهةلَهاتن لة رؤذانة ثالَ 

  . كوردستان و روووكردنة ذياين ئاوارةيي و ثةنابةرييت
بؤية ئيمة داواكارين لة ريطةي ئيوةوة فشار خبةنةسةر حكومةيت 
سويسرا و ئةو بريارة هةلَبوةشينةوةو بة ضاويكي ئينسانييةوة لةو 

ةنة ثةنابةراين كوردي عيراقي و كيشانة بروانن و مايف ثةنابةري بد
لةو  ،راقي هةلَطرنئةم زةخت زؤرة لةسةر ثةنابةراين كوردي عي

بارةيةشةوة ئامادةين لةنزيكةوة هاوكاري بكةين لةسةر 
 بدةين كةيسةكاين ثةنابةران و كيشةكانيان  بتان بينني و يارمةيت

 لةطةلَ ريزمدا.      بؤ هةر زانياريةكي زياتر
  سكرتيري لدةشيت جةما

  2008-1- 9 فيدراسيؤين سةراسةري ثةنابةراين عيراقي

 2008ي كانووين دووةمي 13                                    -2 -  الثةرة                                                               نفيدراسيو هةفتةنامةي
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 2008مي ي كانووين دووة13                                    -3 -  الثةرة                                                               نفيدراسيو هةفتةنامةي

  ! ثةنابةري عرياقي و ئرياين 8حكومةيت بةريتانيا و قربس بةرثرسن لةضارةنووسي 
  

هةوالَ يبةثيي عرياقي و  ثةنابةر7، بالوكراوةتةوة) عصر ایران( كة لةمالَثةِري كي
ناوضةيةكدا لةذير ضاوديري فةرماندةي ثايةطايةكي   سالَة لة7 ماوةييكي ئيراينثةنابةر

بةالم ئةم ثةنابةرانة ئيستة ِرووبةِروي . سةربازي بةريتانيا لة قربس ذيان بةسةر دةبةن
بؤية بةنيشانةي ناِرةزايةيت دةبِرين دةستيان . عرياقةتةوة بؤبِرياري ديثؤرتكردنةوة بوون

 ان كة وةرطرتينـانيـاريةكـشتطوي خستين داواكـشةي خؤكوشنت دذ بة ثداوةتة هةِرة
ةبةستة هةموو ئةم ـةم مـؤ ئـ ب).مايف ثةنابةري لةيا بةهرةمةندبوون،ثاسثؤريت بةريتاين(

 مةتري ثاطاي سةربازي بةريتانيا 14 ن طةياندوةتة سةربورجية خؤياـةرانـابـثةن
داواكاريةكانيان جي  يتـان كردوة ئةطةر بـيخوارةوة لةقربس وة هةِرةشةي خؤهةلَدانة

  .بةجي نةكريت 
 سالَي ِرابردودا لةترسي 7لةماوةي ((ايطةياند كة اِرازي ِرـكيد شاكر نووينةري ثةنابةراين ن

وون بةوةي كة مل بدةين بة سةخترين كاري تاقةت ـاربـردن و ديثؤرت كردنةوة ناضـدةرك
 معاشي ئةم كةسانة لةبةرضاو نةطرياوةو ثاش هةموو ئةم لة لةكاتيكدا كة تائيستة،ثرؤكني

ئةمة لةكاتيكداية كة  . ))نةهامةتيانةش بِرياري ديثؤرتكردنةوةيان بؤ عرياق دةرضووة
سةرباري ئةوةي ليثسراوان تائيستة هيض ثةرضةكرداريكيان لةبةرامبةر بةم هةِرةشةية 

 قسةكةري هيزة سةربازيةكاين "تنیک اولور"نةنواندوةو ثشت طؤيان خستووة هةروةها 
ئةمانة هةولَ (( بةريتانياش لةضاوثيكةوتنيكدا لةطةلَ هةوالنيريكي فةرةنسي ِرايطةياند كة 

دةدةن كة لةِريطةي تةهيدكردن بةخؤكوشتنةوة باج لة ئيمة وةربطرن كة ئةمة كاريكي زؤر 
  )).ناسةجنيدةو نامسوالنةية 

، دةست بةسةرطرتن و سزادان و ديثؤرتكردنةوةي ثةنابةرانبرياري ؤذانة سةرباري ئةم ِر
كةلةثضةكردن و تووندوتيذي نواندن لةبةرامبةر بة ثةنابةراين كوردو عرياقيدا بووتة 

بةشيخيةكيان نةكردوة لة ك لة كارنامةي دذي ثةنابةري ئةم حكومةتانةو هيض دري
تنة سةر ثةنابةران و طةيةكي نا ئينساين بؤ طوشارخسيثةنابردن بؤ هةرجؤرة ِر

ناضاركردنيان بؤ ئةم ووالت و ئةو ووالت كردن و يا هةراسانكردنيان بةرادةيةك كة تةنانةت 
ئةوةي لةم هةوالةدا بةرضاماون دةكةويت . ثةنا بؤ طةرانةوة بةرةو عرياق وكوردستان بةرن 

نسانانة كةمتر ِرةنطة شيوازيكي نوي نةبيت دذ بة ثةنابةران جطةلةوةي كة دةنطي ئةم ئي
بةطوي مان دةطات و كةمتر كةسان و اليةن و نيهاديكي ثةيوةندار خؤيان دةكةن بة خاوةين 

 سال كاركردين تاقةت ثرؤكني بةقيمةيت ئةوةي كة هةر ديثؤت نةكرينةوة 7. ئةم كيشانة
هيض شتيك نية جؤريك لة طةِرانةوةي بؤ سةدةكاين ناوةراست و نيزامي بةربةريةت نةبيت 

طالتةجاريةك  كةلةثال ئةمةشدا خؤ دةنوونيت ئةوةية كة هيشتا بةرثرسي هيزة ... 
سةربازيةكاين بةريتانيا لةم ناوضةدا نارةزايةيت دةربريين ثةنابةرن بة ناسةجنيدةوة 
نامسوالنة ناوزةد دةكات و يب باك لةوةي كة ئاخؤ سةرئةجنام ئةم ثةنابةرانة بة ض 

بةالم .  ضاوةراين خؤهةلدانة خوارةوةي ثةنابةرانة نیک اولورتنةتيجةيةك دةطةن و ئاغاي 
  ئايا ئةو كاتة كي بةرثرسيارة لةطيان لةدةستداين ئةم ثةنابةرانة ؟ 

جياواز لة هةرجؤرة شاخنالَي كردنةوةيةكي هيزة بةرثرسةكاين حكومةيت بةريتانيا لةم 
 بةهرةمةندبوون لة مايف سال ذياين ثةنابةري بةيب7ناوضةيةدا، هةروةها بةسةربردين 

كي طةرةية دةزانني، بؤية ئيمة وةك فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين ثةنابةري بةتاواني
عرياقي سةباري ناِرةزايةيت دةربِريين تووندمان دذ بةبِرياري ديثؤرتكردنةوةي ئةم 

ن و خوازياري ثةنابةرانة هةروةها  ثي لةسةر بةهرةمةندكردنيان لة مايف ثةنابةري دادةطري
  .سال كارثي كردين هةموو ئةم ثةنابةرانةين7قةربووكردنةوةي زةرةو زيانةكاين 

  سكرتاريةيت فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي
12/1/ 2008  

 

  !دةمةوي ببمة ئةندامي فيدراسيون 
  

  

بؤ فيدراسيوين سةرتاسةري ثةنابةراين عرياقي 
  بةسالو ِريزيكي زؤرةوة

  

بةِريزان من كةناوم سةركةوت جةبار 
دانيشووي وواليت فنالندم يةكيكم لةو 
ثةنابةرانةي كة بة هاوكاري و هةولَ و 
هيمةيت فيدراسيوين سةرتاسةري 

ثاش ضةند  ةنابةراين عرياقي لة فنالندث
مانطيك توامن مايف ثةنابةري بةدةست 

استيدا ئةم ِرؤذانة هةست كة لة ِر. مين
دةكةم كة لة خةميكي طةورة ِرةخساوم 

ستة هةزاران ئينسان بؤ ضوونكة هةر ئي
بةدةستهيناين مايف ثةنابةري دووضاري 

شةو طريوطرفت و طةورةترين كي
ستة  كة من ئييوةئة. ون ين بوبارطرا

ست بة ئارامي و دلنيايةك دةكةم هة
ت بلَدةبيوة يكخراوةكةي ئيطةي ِريم جي
نم و من يةكيكم لةو ز دةنرخيبةر

كةسانةي كة دةبيت بليم 
وري هةبووة لة  دةكةِريكخراوةكةتان

ذياين ثةنابةري مندا، وةك ئةوةي كة 
بةهةمان شيوة ئةم فيدراسيونة دةوري 

ووة لة ذياين سةدان و ِرةنطة بلَيم هةب
  . هةزاران ثةنابةري تريشدا

 هةربؤية لةم ِرؤذانةدا بريم لةوة 
كردةوة كة منيش ببمة ئةندامي 

ت ويذداين خؤم فيدراسيون تا هةر نةبي
طةي ئةندام ي لة ِر وةراحةت بكةم

ت م دةكريةوة بتوامن ئةوةي كة ثيبوومن
 كة  دةمببؤية زؤر خؤشحالَ. بيكةم

وةي بةِرئيز لةمبارةوة بتوانن ِرينمامي ي
ك ئايا كةسيكة بكةن بؤ ئةوةي كة بزامن 

كة بيةويض ئةندامي فيدراسيون تةت بي 
ضي بكةم ؟  ةسةرشانلة كيئةركي                

اي ئةنداميةيت لةطةل ئةم نامةدا ئابومن
هيوام سةدان بة ن  ساليكيشم بؤ نارد

كخراوة ثةنابةري تر ببنة ئةندامي ئةم ري
لة بةرذةوةندي زكردينضونكة بةهي 

مةي ثةنابةرانداية هةموو ئي!  
  
  

  سةركةوت جةالل
  

ìììììììììììì 
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جةمال دةشيت  
     d.jamal@ntlworl.com 

    كؤشش جةمال
com.hotmail@hasan-jamal   

  :عسمان بابان
  badasoz74@hotmail.com  

    غفور جاسم
couk.yahoo@rg_jasm  

  ئةمني عمر
 omaramin8@hotmail.com  

   :طؤران ئاسؤ
 asobalabarz116@hotmail.com  

   :حسني سؤزان
 irakco@hotmail.com  

   :عارف ِريبوار
 com.welho@fediraq 

_________________________  
سكرتاريةت ثؤسيت ناونيشاين  

IFIR:PO.BOX1575,ILFOD, 
IG1 3BZ, LONDON UK 
ìììììììììììì  

 

  

  نؤفؤرمي ئةنداميةيت لة فيدراسي
  

  : ناوي سياين 
  : ميذووي لةدايك بوون 

  :ناوي شار و ووالت 
  ناونيشاين شويين نيشتةجيبووين ئيستة

  : ون ذمارةي تةلةف
  :ئيمةيل يا ذمارةي فاكس 

   
  
 

دةتوانن ثةيوةند بكةن بة 
 سكرتاريةيت فيدراسيونةوة 

  داواكاريةك لة ثةنابةراين دانيشتووي شاري ئةمستردام         
  
  

 ة طةِرةكي ـكي كةركووكـخةلَ) ديار ئيرباهيم قادر  (ئةم وينةي 
  1.7.1957  بوويشؤِرجية ، هاواليت وواليت هولَنداية لةدايك 

 ، ستردام بووةـاري ئةمـند لةشـ بةدوا لةهؤل1988الَي ـلة س
 يالدلفياـاري فـريكا لةشـووة بؤ ئةمـ ض11.2004طي ـمانلة 

 . لةطةلَ ئافرةتيكي ئةمريكي بةناوي نينا يان ئةنيا 
ن هةر تكا دةكةي. ئيتر لةوة بةدوواوة بيسةرو شوينة .  بووة2.2005دوا تةلةفووين مانطي 

كةسيك هةوالَي دةزانيت ئاطادارمان بكاتةوة ضوونكة كةس و كاري هةموويان لة كوردستانن 
ناتوانن بةدوايدا بطةِرين، هةروةها داوا لة هةموو ئةو ِريكخراوة كورديانة دةكةين 

  :هاوكارميان بكةن ئةمةش ناونيشاين بووة لة هؤلندة 
diyar kadir  

bontekoestr 3 
1013 RB Amsterdam 

يا  0046707560411تكاية ثةيوةندي بكةن بة ذمارة تةلفوين كاك بةرزان لة سويد 
  com.yahoo@1960barzan: يان بؤ ئيميل   004631871428 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
  و )ديار ئيرباهيم قادر ( هةوالَي يب سةروشيون بووين

  داواكارييةك لةثةنابةراين شاري ئةمستردام
ام كاوي خؤت طةر هةربةرضنة بؤ ساتيك بيهيكي مةلة ئيت لة ئةزيزيك هةوالَيكمان نةبيبؤ ماوةي ضةند سالَي 

ماوةي نزيك بة سي  ) ديار ئيرباهيم قادر(  ئيستة خزاين .خؤمان ، ئاخؤ بة ض ِرادةيةك نيطةران و ثةشيوين 
ئايا دةكريت كةسانيك كة دوورو نزيك . الَيكيان لةشوين ثي و ضارةنووسي ذياين ئةزيزيكيان نية سالَة هةو

هةرجؤرة ئاطاداريةكيان هةية لة ضارةنووسي نارؤشين ديار ئيرباهيم ، ئةم خيزانةي يلَ ئاطاداربكاتةو لةم 
  . زطاريان بكةن ِريطةوة تةوقي ضاوةِرواين و دلَة ِراوكةي بةدواضووين كوِرةكةيان ِر

مة لةمبارةوة داواكارين لةئين  شاري ئةمستةردام ك كةلةثةنابةرانيئيرباهيم قادر  دوورونزيك ديار ونيشتةجي
يا لة ِرووي ئينسانيةوة دةيانةويت لةكةمكردنةوةي معانايت ئةم خيزانةدا بةشداري بكةن ئةوا دةكريت دةناسن 

ة بؤ ئةوةي هنديك ِرينماي و ِروونكردنةوة خبةينة بةردةستان بؤ دةست بةجي ثةيوةندي بكةن بة ئيمةو
  . ئاسانكاري ضؤنيةيت ليكولَينةوةو بةدواضوون لةثةيوةند بة ذيان و ضارةنووسي ئةم ئينسانةدا 

بةهيواين دينةمؤي ئينسان دؤستيتان تا ئةو شوينة بةهيز بيت كة بةتةنطةوة ضووين ئةم بانطةوازة ويذدانتان 
 .  يت و بة زووترين كات ثةيوةندميان ثيوة بكةن بؤ هةنطاو هةهلينانةوة بةدواي ضارةنووسي ئينسانيكدا جبولين

  راين عرياقيةسكرتاريةيت فيدراسيوين سةرتاسةري ثةناب
11.1.2008 

مةند ةك بةهؤي بةهر ئريؤية ئةطةر كةسي20بِري ئابوونةوةي ئةنداميةيت لة فيدراسيوندا ساالنة 
 ئةوا دةكريت سكرتاريةيت ت ئابوونةوة بدات ،توانيةنةبووين لة بيمةي بيكاري يا طرفيت ئابووريةوة ن

  !فيدراسيون ئاطاداركاتةوة تا لة داين ئابوونةوةي ساالنةي فيدراسيون  ببةخشريت 
   Q  ناتوامن ئابوونةوةي ساالنةي فيدراسيون بدةم   Rدةتوامن ئابوونةوةي ساالنةي فيدراسيون بدةم  

 كات و شويين داواكردين ئةنداميةيت فيدراسيون                         واذؤ  

 

خبويننةوةو بيطةيةنن هةفتةنامةي فيدراسيؤن 
بةدؤستان وئاشناياين دةوروبةرتان، ِراثؤرت و 

 و بنرين بؤ خؤتاينهةوالَ  و ضاالكةيةكاين 
  بةدلَنياي،  خبةنةِروو شنيارةكانتانثي ثرسيارو

   ! دةدةينةوة وةآلميان و دةطرين لةبةرضاويان
  نؤفيدراسي هةفتةنامةي سةرنووسةري

  Tel: 00358 440464905  عارف ِريبوار 
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